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 مه اههچر ر تخد

 !. ..هلع

 هتقرگ ار همه « امتیسریو»
 تخ د رتمک هزورماو تسا
 وضیع "هر ی عج

 اب ای ینادرگ

 ۲ لا نیا « دش اب هعشادن
 ی یدص ۰-۳ خا دج

 ین انا وعب ونک | هک تس اجنیا بل اج
 - رهوامنی هد و دو تیفق وم هک
 یشش وک چيهزا ؛ دننک یما دیپ یب امن

 و ناکماچیهزاو هد رکن زاذگ و رف

 رگالاح « دن رذگ یمن ید اهن
 یشو رف دوخ هب یتح « داهن

 «. د و رجنم

 ققحم کی هک تسا یتالمج نیا

 یهطبار دروم رد یوسنارف
 راگیهوحنو امئیس اب نااوچ
 نادنم رنه نایمرد نانآ ندرک

 یهلجم اریخا . تسا هتشون

 زا یهاگآ ل ابن دهب هوور هنیس»

 زا یبیهدع هب «ققحم نیا تا رظف

 ور امنیس هب هزات هک یناناوج

 هبو هدرک هعجا رم « دناهدروآ

 یی هچیتن ات تسا هتخا د رپن !نآیف رعم

 دراد ماف «یتوم الن روا» ء هدش
 شگ دکی-هگ رود تسا ی رتخ د هک

 یگز اتهبو-دروخیم اهن!
 . تسا هتخاد رپ مایف رد یز اب هب

 لدمو نیر اب البق «الن روا

 یهدهعزا یبوخ هب وهدوب یش اقن
 زا راک نابح اص هک هچنآ ماجنا

 اتیا هب

 !تسا هدمآرپ «دناهتساوخ وا

 ار نا ز اسملیف هک هدمآ مه الاحو

 .دراذگن بیصن

 و لذب نیا زا «لاح ره

 یا رب" ابیز سکع کی طقف

 نیا امش رظنبیلو .

۳ 

 دن امیم ام

 « موصعم یه رهچ نذآ اب اهفرح

 یگنهآمه « هنارک اب و راویرپ
 ؟دراد

 سس و تی



 ...هففه نیا اما و

 هم انزا و, دنی وگ.یم نارگید هک روطنیا

 اس را یم رپ« هلجم ناگدنناوخ یاه

 -ینوزفا هتفه. ژارمت و دنفیم اج دراد مک مک
 یهوحن و دنک یم ادیپ هک! ین وزفا زور یاجهب
 ةلجمآ رثک ا هک دهدیم ۵ اشن ناگ دنن | وخرظن راهظا

 . دن | هدیدنسپ یلعف ثروص هب"ار"امنیس هراتس

 یا یی هک مینا دیم مهامدوخ هتبلا

 شیاهد ایز ودرک میهاوخدایز ار شیاهمک «دراد
 دوشیمن ار ,اهد ایزآ یضعب هکنیا وگ مک ار

 !د رک مک

 یاهحرط یارجا كوق «هتفذگ یهتفه ۵
 : ملیف دقن تاحفصالعف ا میدوب»داد هلجم رد یدیدج

 هتخاد_ دي مین زن یه هک- ار

 هتک تسا نآرد لکش نیا ساز ات
 جرد بوخ ی اهدقن طقف تاحفص نیا ر ددشده وخ یعس

 نشیپ دقتنم ود ودقتنم ککی اب < "نامراک « لیل دنیمهب ودوش

 باحشانیدقتنم رک از ۱ یب و یاه ذقندی اب ود وریمن

 یاهدقندنن اوتیم* هلجمناگدنناوخ نیذچمه.دوش

 ب اختن |* اهنآ نی رتهب هک دنتسرفب هلجمیا رپ ,یلپوط

 تاحفص بیت رتنیدب هک دینیبیم ...دوشبپاچ و
 لباق الماک *دقن نازادتنود یارب ام ملیف دقن

 اوز رک اهتنا درب هاو یر هرهو تام

 -یم لاحرهب ..,.دننکنخیرد «هلچم اب ,یر اکمهزا

 راک ی هجیتن ندید یا رب

 2 ..دمب ات « دیشاب هتش

 تاحفص نیا ندوب دیفم یارب هک تفگ ناوت

 ..تسهیک دیمآ

 زاییهدع هلجم راشتنا لوا یاههتفحزد

 .دن دوبیضار اث تاحفصحرط

 ]0 دلثم و

 یلیخ صقن هتبلا هک - صقن نیا« دنراد ییهداس

 یهتفه ود یکیزا - دشاب ی

 هجرک م ۷ تناهدض فرطرب شیپ ومک « هتشذگ

 وتفگ » تاحفص لغم- ییهحفصدنچ مه هتفه نیارد

 یل و ؟دنراد ییهداس لکش-« دروف ناج اب وگ
 داتسا هک دروفناج یاربلقاال هکدیهدب هزاجا

 ! مینزن سنال اب -تسا هداس یاهمرف ملس

 هک دیشب ام رگید یمزا نحرط شنی
 میهاوخ نآ یارجا هب. عورش « هدنیآ یهتفه

 رپ و میظع حرط هچ دینادب رگا هکنیاوگ « درک
 ءمیراد ارجا تسدرد یی هدنه د ناکتو تعس و

 " هیناث ( هدنیآ ی هتفه ندیسر زتد وز هج رهیا رب امتح

 .۱ ۱ دید رک یمیرامش

 ۱ یلاختو ناتسبات نیاتسا یتمعن هجو ...۵
 تیحمج نیا فصن زا ! هدز فت نارهت ندش

 دن اهتفر ای رد رانک و قالبی هب هک -یخلم وروم هوبنآ

 تیصاخیب یاهسفن مه زا ندوب هدوسآ .مدکیو
 !.,.دنسریم ناشراک هب تحاز لقاال. هیقب ,هک

 یب ارس اصر

 نر دیف زب قوو

 ونراز هلال هرادا لحم
 ناهتخاسانمسدارراهچج اب

 لوا یهقبط - ز ربلا
 ۳۰ ۰ نفلت

 : پاچ
 نا ريابتک تا راشتنا

 ۲۱۲۸۳ نفلت
 نا ری رهم : روا

 ۳۹۲۲۱۳ نقلت

 ۷۸۸ هرامش

 . ۳و ,هامریت م مهبنشراهچ

 1 لایر۵ هرامشات

 رام : هلح یور سو منزب او وو ده 4 , 0



 هم

 ! دادرا رقدقع
 یتاغیلبت یاهملیفرد هک یناگ راتس رثکا : هیلوا هرصبت )

 رداق و دنشابیم یتاغیلبت تاسوم نابحاص ریجا دننک یم هفوکش

 میظنتیسراف زا ردیاهملیفرد تک رشیارب یداد را رق ًاصخش دنتسین

 و هعجارم روبزم هراتس بحاصب ًامیقتسم دیاب نیمج ارم و دنی امن
 یدادرارقدقعرظان ام «یچشوگل اف».دنزادرپب ناشیابزین ارنآلوپ
 هدوب ماجنا فرشرد یتاغیلبت یاهملیف تاسسومزا یکیرد هک هدوب

 (:.دسریم امشرظنب لیذرد انیع هک تسا
 تسد یویرانسهیام مناخ زاف اف مناخبوخ : هدننک هیهت ج
 رظن رد امشیآرب زین ملیف هراتس لوالر هک میرادیب وخیلیخ لوا
 یاقآ شودب ار ندرزک یزاب تنم" دیرضاح" ایآ تسا هدش هتفرگ
 ؟ دیراذگب ملیف ناد رگراک

 ... هک منک ض رع : من اخزانان
 هدننک هیهت یاقآ عالطاب افطل ! ضرع یب ضرع : بحاص

 مدرکیمفثک ار من اخزانان مناخنیا نم هک یعقوم من اسریم زیازع

 نیارب انب متخاس یبعل نیچمه یچیه زا نم دینیبب هکدیدوب اجک امش
 دی اب تدمنیا دادرارق قبط دیشاب هتشادناشیا اب هک یراک هن وگ ره

 ۱ دیئامرفب تبحصبن اجنیا اب
 ار ملیف رتک اراک و لر ناشیا دیئامرفب هزاجا: هدننک هیهت

 ءمم دمبو ددنسیپ

 ِ هک منک ضرع : من اخز ان اث

 ومگ رب هک هدنب دندنسپبدی اب هکدنتسین ناشیانیا : بحاص
 . مدیدنسپ نم مد رگ تن اب رق متسین

 .میفلسب دیابردقچ امشهکیت نیا تب اب بوخ : هدننک هیهت
 ... هک منک ضرع ...هکینیب هکیت : مناخزان اف

 ! ؟دیرادراک ناشیااببش دنچ:بحاص
 در ا دملیف نادر راک ر اکّتشپ هب یگتسب نیا هلاو : هدننک هیهت

 .زوروبش هتفهود منک ی م رکف ۰

 ۴۱... مهرس تشپ هتفهود : مناخ زان ان

 بش ره و ناموت دصکی زور ره تباب بوخ ! هفخ:بحاص
 ۱هدردبرض ناموت دصیس زور هنابش دنکیم یترابعب ناموت تسیود

 ... دوشیم
 ! بحاصای ینکیم شنوزرا زورره ارچ :مناخزاف ان
 هزاجا مراد ها رمه داد رارق نم تسا لوبق : هدننک هیهت

 . مینک شیاضما دیئام رفیم
 نمیاد شلوپ طسقهس رد امش منکیم شهاوخ هلب: بحاص

 بانتجادوخ روضح زاهدنب یرادربملیفعقاوم ضوعرد دیزادرپیم
 راک هدنب فشک اب تسناوت دیهاوخ یتحارب امش و درک مهاوخ

 تک

 ! عونمممه یلیخ :هدننک هیهت
 ًامتح یل و تسین مولعم هدشن اي و هدشءاضماای دادرارق هه

 دومن دنهاوخ ءاضما اریئاهد اد رارق نینچ یرگید ناگدننک هیهت

 ! بیجتضاخشاهیلک ظفاح ادخ

۰ 
 ! هدن رد
۰ 

 رد دش قفوم «نامیلس ترضح هچیلاقو دمص» ملیف

 ناموت هاجنپ هدنرب ! دابآ لوهجم نی رهنلانیب لاویتسف

 ها دد مرا
 نیا هداد عالطا ینفلت ملیف نادرگ راک هکیروطب

 درادر ایسب لامتحا زین ! رتفرطنآهچوک کی لاویتسفرد ملرف
 «دروآتشدب زین یئامزآ تخب طیلب کی تمیقیواسمل ایر ۰

 ! ! دن |هدنام ناه دب تشگن | گ رزب تیقفوم نیاز ا نا رظن بحاص
 هب اردوخ هزیاج کیلوئاک بصعتم نایحیسم نمجنا انمض

 .داد دنهاوخ «ریکارذگ» ملیف

 (/ 4 ُ ت 1

 ۰ ری رب و
 هک هداد شرازگ ام درگ هرودو واکجنک راگن ربخ

 اب رهظات هنهرب)مان هلثسهک دندوب یسک اهنت شاتیره یاقآ
 هکمت روص رد تهجنی دب دیامن ریسفت هتسناوت ار (!تعرس
 ژل طیلب کیو هعجارم هلجم رتفدب دنناوتیم دنزاسب ار ملیف
 تفایرد ! زمر فشک و شاداپ ناونعب ار ملیف نامه

 . دنراد

 دناهدش هدن رب و هداد حیضوت روطنیا شاتیره یاقآ

 دوخ ملیفنیل وا نتخ اس زا دعب هک تسی | هنه رب مدآ؟دوصقم هک

 دن اریمهناخهوهقهب ار دوختع وصاب راهن یاربرهظ عقوم
 11 مالسلاو



 ناتسود
 (هلاس٩ ب رسه) یرب نوش تک رشاب

 (هلاسا ۵رتخد) انیولآ یسیناو
 لاس 1۸ زا رتمک ساخشا یاربملیف نیایاشامت ِ
 تسا عونمم ]
 تین وووووود

۳ 

 وکخساب
 !تیئدب یاقآ
 4 امتح«نایکیچ اخ لوماس»

 هدنیآیاهلاسو ه۱لاسرد ملیفددع
 دیئام رفیمهابتشا امشتخاسده اوخ
 کیرد دنناوتیم روزب ناشیاهک
 دنز اسب ملیفددع کی لاس ود ای
 « هدش مه اش جلبو دید دیهاوخ
 «داد دنهاوخ نوریب ملیفددعع
 ؟دیشاب هدنیآ یاهل اسرظتنم

 !اورماک هزیشود
 بن اجنی اب هکیئاههمان رتشیب

 رد یلو دشابیم یئامنیم دسریم

 انثتسا امشیا رب ميهاوخب هکیتروص
 امش | لاوئس باوج میوش لئاق

 اتسا «یاههچاپ» هچ نّوجخوا 2 ت
 !هرادیدرادن

 -دوتسانارازهزا ت هکتسنیا

 هعجا رم یرادریملیف یاهوی
 کی دیاهتشون هکی روطن آ دیئام رف
 صقان تالیصحت و دشرتب رگ رتخد
 یگشیپرنه دردب طقف دشابهتشاد
 - هیهت رثک | ارنیاو سبو دزوخیم
 رذگزا سی امش دنت ادیم ناکدننک
 امتح شیامزآ هرود دنچ ندنا
 !دش دیهاوخ لوبق

 !تباجن یاقآ
 تسی رانس هکنی رب هوالعن اشیا

 دنشابیم یاهدنزرا نادرگ راک و
 ناشمسا زا دنتسه مه (بیجن)
 یاهملیف ندیدب مهزاب ! تسادیپ
 ! دیب اتشبیو

 !هداز داتعمه زیش ود

 ريز نوچ (ناهد وبل)ل وا
 هتفر و رف شیارآ مزا وا زا یرشق
 | هدبذوشنوشدوخ تیهام هنوتیمن
 دیما هک دن راد ارامش هدیقعهمه
 ۱ دنشابهد رک هایتشا میراو

 !یئاطمتاحیاقآ
 لذب لها نوشیا ناب رقریخ

 مدآ مه یلیخ و دنتسین ششخب و
 دن راد فیرشت یتریغ و مکحم
 یلپتملیف یاههیپک هیلک تسارارق
 یهتنم دنپ امن مودعم ویرادی رخار
 !نرادنوشل وپ العف

 ! یناحیریاقآ

 دزاتیب ملف الف «یحایر»
 راک زا وا فورعم نوبز اریز
 نوچمه دناوتیمن و تسا هد اتفا
 دی امنتبحص «ینالوبز» اب هتشذگ
 هراب ود یدوبهب زا سپ هتااشنا
 ,درک دهاوخ مادقا

 ! وررپ هزیشود
 دن راد میمصت «دازخرف,یاقآ

 لهس هکدنناوخب ارغ ورف رامشا مامت
 مه ار ولماشرامشآ هدنیآ رد تسا
 ناویدتبوندعب و دناوخ دنهاوخ
 ریخب ادخ دسر دهاوخ ینیوزق
 دن



۱ 
 راظتنا رد

 هک یرور
 یناریارهآ

 بر[ یکی
 ۱ 0 ...!دزاس

 ... ریل د رس .بانج

 ریخاتءامود یکیاب رضاح هلاقم . مالس زا دعب

 ارشدوخیگز ات زونه راگنا یلو - دسریم امش . تسدب

 هرودزاغآ هرامشیارب اربلطم نیا - دشاب هدرک ظفح

 رود رفسهنافسأتم یلو مدوب هتشون«امنیس هراتس» دیدج

 یارب نآ لاسرا زا عنام «ناتسگنرف» هبیرادا زاردو

 ناگدنناوخهک الاح؟یهاوخشزوپاب .دشیلاعترضح

 مرا ودیمادناهداد ناشنملقنياهب تبسن یلابقا ناتمرتحم

 ودوب یقابیرمع رگا. دوش عقاو ناشهجوت دروم هک

 ۰ دیسر مه اوخ تمدخز اب* یاهلصوحو لاح

 رادیاپتمعت ِ هژدتسود
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 13 سس سپس سس سس سس

 دعب هّلادمحلا « بخ
 و شیر مه امش لاس +هزا
 درم یلکب و دمآرد ناتلیبس

 هلاءاشفا تسا كرایم !دیدش

 هک دیش ابف هدنب لثم مرا ودیمآ
 و دشقشاع یگلاس ۱4 نسرد

 و لد زا رگید و تف رگ نز
 تسا نکمم هچ رگ !داتفاخامد

 و دشاب هتفای هتسارآیرهاظ :
 نیایود رههک . نیتم یا هف ایق

 تراسج و تماهش نودب اه
 .درادن شزرا یساپاپ کی

 شوج و ص رح یتسا ریل و
 ؟تس امنیس رس رب ؟تسیچ "ل ام
 لایخ نیاو ؟یسراف یامنیس
 و دروخب یناکق هک ماخ

 ؟دنکب یپلت ونهاو دشکب یسفن
 لاس ۱٩ دیرادامش هک | رنیا

 1: , دینک:یم نتیامزآ تسا

 تساهدیسر ناترکقب لاحب ات
 هتف رگ د رگ هرودودینیشنب هک

 دیراذگب. ار امنیس هراتس
 یماسا و ناتیور یولج
 هک ا رینیمج رتم و ناگ دنسیون
 دیر امشب « دناهتفرو دن اهدمآ

 رفن دنچ هک دینک باسح و
 ردرفن دنچ نیا و ؟دناهدوب

 دنچ رد « یئامنیس هنیمز دنچ
 اب هملک نویلیم دنچاب هلاقم

 هلصوح اتو رکا نایک
 رخآات ار یزاب نیاو دینک
 دریگب ن ات هی رگ مس رتیم « دیورب
 هک یزیتو رع همهنآ زا
 هدش یزیچ هجیتن و دیاهدرک
 .زورما یامنیس لثم تسا
 منکیم شهاوخ بن « هوا

 ریقحخرهب ارزورما یامنیس

 مه ملاح یلکب هک دیشکن
 نیاناتدوصقم رگا .دروخیم
 دن راد هک تسا یناوج اتدنچ

 حالطصاب و دنشکیم تمحز

 ار امنیس عون کی یاههیاپ
 ادیپها رالثم ایو دننکیم صرق
 ل ابند و دنب وکیم ار یاهدش

 ضرع ن اتتم دخ دی اب « دنی امنیم

 یاههنومن نیازا هک منک
 رصتخم خیر ات وت هشيمهکچ وک
 ام هلاس دنچ و تسیبیامتیس
 ناتسلگ تقوکی . تسا هدوب
 : ,گرگیا و سکیاو یرافغو
 " یلاوقت « یئوج رهمزورماو
 یلو ! نامهب ونالنو یئاضیب

 او تشخ هزوزنآ هک ر وطن امه

 ْنامهو « یزوق بش »وم«هنیآ
 ین | دیم هک رگید یات دنچ

 . 3ورما «دربن شیپزا یراک
 روضح رد شم | رآ»و, واگ»مه

 چیه« رابگر »و « نارگید
 :!د زیپ شیپ زا دن | وتیمن یراک

 همه هک تساجنیآ راک بیع
 و میتسه نیب شوخ یدایزام
 2 ًالصا !حولهداس یدایز

 :.زمس اپ هک یاهزات یزاب هیضق

 دناهتخادنا هاو « ونج وم»

 مهنیا دینک یمن رکف امش ؟ تسیچ
 ناکد

 دنتخاس !«هدنگ »ملیفو دن دمآ

 و هبحاصم تسار و پچو
 زورم | هن وگچ « هیمالعا رودص
 تالبع زخ زا ندرک یپک هب
 و یناتسک اپو یک رت و یدنه
 شا هنا رک فتشور دعح رد

 « یناکیرما و یئاپورا
 ۰ گروزبتسیترآ !دنلوغشم

 « رادمان یبدا یاهباتک

 هنحصج رخ ویمسا یویدوتس |
 یناموت رازه هاجنپ و دص

 را زهدصهب یراختفا هفاضاپ

 یناوخزجرو دزمتسد ناموت

 هک ) مایف هیهت هنیزه هرابرد
 ندش کیدزن اب نآشزرا

 رتالاب ناموت نویلیم کی هب
 (!دوریم

 شالت لصحام تسنیا

 یاهظحلردتسرد < نایاقآ

 هک ناریا یاهنیس خیرات زا
 میرادن زاینهک یزیچ اهنت هب
 و تساههدافا وسیف نیمه

 یا رب تسا یاهژات

 .. نامه دینیبب ؟هزاتینا دصورس
 1۱با هات هک فا رمح



۱ 

ِ 

 هم

 ...اه نتخاس گو زبملیق»نیمه
 یکی نیا وت هک مه اهیمیدق .

 لوقعلا ریحم تایلدع زا هل اس ود
 بیجعیاهملیف و اهیئونجوم
 یاهشورف هفاضاب اهنآ بیرغو
 یعون هب ناش رت بی رغ و بیجع
 هدش راچد « ینوخ لاهسا»

 رخاوا نیا هرابود « دن دوب

 ه رخسم و دنن زیم دنخزوپ

 دن وریم دوخهار هب و دننکیم
 بانط نوچ دنرادمه قخّوک

 و دش هر اپ دوز یلیخ تارضح

 طوقس یرگید زا سپ یکی
 دن دش ل دبمو هاچ هت"هب دن درک "

 اب هردخم ایلع رهوش هپ
 و تالیصفتو سکع یریداقم

 کیسبیرایخ غودب آ یاهتسژ
 تالیطعت و ناوج ناگدادلد

 ...هریغویف اتسم زوین اتسب ات
 مشچ دیالطسو نیا الاح 7
 یتاهرتناوج هب . امش. دیما

 رگ و رگ روطنیمهدن راد هک تسا
 جوم»نات دوخ لوقب)دنیآیم

 ز یل اکشادش اب « بخ (! اه(یمود
 مدرک ضرعهک زابکی ,درادن

 هداسو رواب شوخ یتقو مدآ

 شرس" اهالب . یلیخ دش سس
 ی

 ات ودود مدآ نم دین ا دیم

 ورامآ زا  متسه یئات راهچ

 -یم مش وخ تی اهن یب مه ماقرا
 زا یکی متسین لیمیبالثم.  دیآ
 یکی ریقح نیا داهنشيپهب امش

 زابودنک فلتتقو یتعاسود

 ریخا هلاسود "هرود نایم "زا
 هر یماسا "امنیس هراتس

 اریخا هک اریاهزاتیاهنادرک

 رد هدش ادیپ ناشهلک و رس

 یم : دسیونب مهریزو دروایب
 و دینکب ار راک نيارگا مسارت

 نیرتزیر دیقاب ارتسیل دعب
 - هب دیهدب هعبطم فورح

 زا ین وتسود یکی«. هن اخپاچ
 لاغشا ۰ ار امش تاحفص زا

 < اروه ! ! دومن دهاوخ

 هدنزسپ . ووارب « الکیراپ

 زا رتهب یلغشهچ . امنیس داب
 « رسدردیب و تحار ؟ نیا
 دهدیم رکیدیکیار شلوپ

 رگیدیکی مهار شررض و
 یبلتونها دنامیم * دنک یم
 و داد و ینداد زپ هفاضاب

 و تسژو هنحص رس یراوه
 یئوم ندرک زارد و یاهفایق

 زجرویلیبسو شیر نتشاذگ و
 نآو نیارس تشپ ندناوخ

 هک رگید همشرک رازه و

 تسا یفلع وبآ هبندیسرثعاب
 تالیصفت و سکعینان ومانو

 پاچ امش هک مهار
 جيهرگید سپ+بخ . دیک
 . تسین راک رد یتلع و بیع
 یامنیس تق وکی دش اب ناتد ای رگ |

 کیر اچ دیرگیز اب هنیم زردیس ر اف
 دوب هدش یلاوحاولاح نینچ

 رفوش وا ون ان وشافک ول اقب وزا زب
 « هریغو هریغ و یسک ات
 وهدنناوخ و راکشزروهف اضاب

 هشیپ رنههمهه دنسی ون ور اگن ربخ
 و دندز هارا نیا زا! دندش
 تیاکح الاح و . دن د رپ

 تافتلا چیه. تس اهنادرگ راک

 ارعش روطچ هک دیاهدرک
 دنراد مرتحم ناگدنسیون و

 راک «یفیدیر» رصیق لوقب

 ملیف و دنوشیم نادرگ
 -یم تردنب نالا ؟ دن زاسیم

 یاهدنسیون و رعاش دیناوتیم
 هتخاسن یملیف هک دینک ادیپ ار

 هیهت تسد رد یملیفایو دش اپ

 نتخاس رکف رد ایودش اب هتشا دن
 هتنا دمحلا بخ !دش ابن یملیف
 یمیع هکنیا دیئامرفیم دبال

 نیمهب هیضق هزاتو . درادن
 یه دب اییمن همتاخ اج

 نا را د ربملیفتآ رضح زا یلیخ

 ۳۶ وت ی سد

 لوتعلازیحم تایلمع هب ما دقا
 دناهدومن یسنادرگ راک
 راک دنایناههنومن دیالهک
 رس هچو . دیاهدیدار ناشی اه

 هارا رچ !یئان رک و قوب وا دص

 یاهرولب ود نیمهدیوریم رود
 ..نامدوخ یمارگ و زیزع
 لوفشممه اهنیا ی گز ات هب
 ینادرگ راک ویز اسملیف تیل اعف
 تسنیا مه ناشدردو دناهدش

 ریشوت ریش تیعضو نیاوتهک
 هک تسام لام دش اب یقح رگا
 تا ریضح تخپ تس دی اهملیف همه

 بشوزورنیا زجب ومیا هدیدار
 اش امتاریگن رفیاهملیف میراد
 هک تساجنیا هتکن و . مينکیم

 نسروا زا؟یرسنیا ! غباوت

 مه كاکچیهو ینیلفو زلو
 مدای زابو . دنیآیمن نیئاپ
 ما ه دنخ دراد مک مک - دمآ

 ناتسود یتح هک - دریگیم

 تامادقا ممه راکشزرو
 یهنیمز رد یا هعفنملاماع
 زاغآ ملیف ینادرگراک
 یعون هب دبال هک دناهدرک

 همتاخ یاهلضع یاهتیم
 نیا هزاتو. درک دهاوخ ادیپ

 نا رگیزاب زا هدعن آیا وس همه
 زادعب هک تسا یناشلا میظع

 نتف رگ دایو ملیف دنچ ردیز اب
 اهنیتسآ ین ا درگ راک نفو توف
 .دنتهلوغشم و دناهدزال ابار

 یدارفا همه زا رت را دهدنخو

 دن | هتش | دا هلپ ولوپ هک دنتسه
 هدرک عمج مهد رگ ار یرفن دنچ و
 دناهتنرگ میمصت هرابکی و
 . دنوشب نادرگ راک
 راثآ و دناهدش هعبلا هک

 هلمج رکذاب مه ناشناشخرد

 «دنک ی م میدقت» زیم آر اختفا

 رارق امتیس نارکا یورهب
 . تسا هتفرگ

 ناتدوخ امش رکگا هزات و

 یرا دقمتمحزو دینک هلصوح

 هج وتم دیهدب دوخ هبار وجتسج
 [فونصز | یر اسب هک دش دیها وخ
 یناگ دنیامن زینرگرد مرتحم
 هب مليفناد رگ راک ناونعب
 لاسرا نا ریا یاسمنیس

 . دناهد ومرف

 و یرت ایت یاههدکشناد

 یلاع سرادم و ین امنیس

 دن را دهک مهامنیسو نوی زیولت
 راک ی هب انتعم را دقم هلاس ره

 رداص « رورغرپ » نادرگ
 فرطکی اهنیاهمه و. دنی ام رفیم
 و تخدیاپ مرنتحم یل اها

 هک دینک هظحالمار اهن اتس رهش

 ماقم هب ندیسر دصرتم یگمه
 .دنتسه امنیس ین ادرگ راک عینم

 دادعت اهزو رنیا تفگیم یدنر

 زا رتشیب اهنادرگراک
 یاهویدوتسا یتح ون اکشیپ رنه

 نیاب .تسایزاسملیف دوجوم

 ینتورف لامکرد هدنب بیت رت
 و هتسجخ زورنآ راظتنا رد
 یناریاره هک متسهیکر ابم

 دشاب هتخاسیئ امنیس ملیف یی

 هتشادنلوبقمه ارنا رگیدو

 ! دشاب

 دادعت . تفرمدای یتسار

 نارایتسد_واهناتسیسآ ریثک
 و رخ ۱0 هنادرگ زا

 یکمهزین مرتحم یاهتسیر انس
 - راک کلاس هب مک مک دنراد

 * رگید یاهملیف نانادرگ
 #ب یمود جوم » یاهملیف

 یاهملیف و«دراگنا وآ»یاهملین

 دنیآیم رد «... ن امهب ونالف
 تسار هارهبار همه دنوا دخ

 . .. دی ام رف تیاده

 ۷ هحفص



 کرم هفاضاب نز

 دمحم و یشاباب سروک ۵
 ثداوح ناگدنسیون یرولب
 ینالیگ نو دی رفو ناهیک یهمان زور

 هم انزور نیا یئامنیس یهدنسیون

 رگیدکی یرکفمه اب یئویرانس
 هفاضاب نز »هب موسوم دناهتشون

 روپالمد وادتسا رارقهک «گ رم

 « مناخوهآرهوش یاهملیفیهدنزاس

 رد ادج و مادعا بش « یهوک اباب

 یملیفینادرگ راک نآیور زا ریوک
 و ناگشیپرنه مان. دیامن زاشآاو

 ژارملیف نیا یهدنزاس رداک ریاس

 . دناسر ميهاوخ عالطاهب ادعب

 [قالش
 ینامنیسیهزاتتک رشکی

 اب «موز یثامنیس نامزاس »"مانپ

 هدرک راکب زاغآ «قالش» ملیف هیهت
 نونکا مه هک ملیف نیارد , تسا

 ناهفصا رد نآیهدنزاس پیکا
 یرداقحریا دنتسفلب | هیهت مرگ رس

 هدازدساشویراد « یدی « نوی اتک

 قالش .دنراد تک رشرگید یاهدعو
 تشادمان« نوتاخ » البق هک ار

 مساقو ینادرگ راک یمساقرهچونم

 را رقالبق .دی امنیمیر اد ربملیفنایک
 «ناوغرا» | رملیفیهراتمشقن دوب

 مرگ زسیو .نوچ" یلاو دیامتیزاب
 و دشابیم «شوپاپ» ملیفرد یزاب
 ناتکذنزاس هارتمه تسناوتیمت

 یویاجب اذلدورب ناهفصاهب قالش
 . دشباختنا نویاتک

 ناطلس

 اضر هاماد ريا لیاوا ۵
 هاشن ام رکز اتمجا رمز ادب یلهاو
 یزابمرگ رساجنآر دنونک | مه هک
 یملیفهیهت دشابیم «اراماس» ملیفرد

 «ناطلس»هبموسومدی امنیمزاغآ ار

 و مناق ردان نآ ناد رگ راک هک
 رد .تسا یعیطم لاهک شراد ریملیف

 دوخرب هوالع تسا رارق ملیف نیا

 رم هحفص

 ؟راخف میهاربا« اتکی هل ادسا ءدازآ

 -ملیفن اگشیپرنه زایا هدع یلضاف

 یلع « نویاتک هلمجنمینا ریا یاه
 یفالت

 نایدادرهم و نایداد و یرهم

 : دنیاست تک رش

 رد یکفن اب نارماکو نارهم « ناشوک میرم «لاسدرخ ناکدوک

 «ولوچوک نایوجگنج» ملیفزا ییهنحص

 ... «كرابمتدلوت» ملیف زا ییهحص تایئ زج نتشون لاح ردتدح و
 دوشیم ه دید سکعرد زین ایط وط و تسا نیب رود تشپ ناشوک دومحم

 هک ایوپ یئامنیس تک رثش هه
 هب موسوم یسلیف یهیهت زین البق
 هد ومنزاغآ ار«ینالوط رهظزا دعب»
 یولجار یاهزات ملیف اریخا دوب

 «یفالت» مانب تسا هدرب نییرود

 -راک و تسیرانس هک ملیف نیارد

 او رولب نیل اد تا نادر

 «نامیپ تسا «نگب»)شرا د ربملیف

 «یدی ء رولپ نسح « یسی وا دیعس
 - دسا «نایدادویرهم « یئومنهک

 ۲۳ ات
 دنراد تک رش هلازغ دیدج.ه رهچ

 هیهت ینامرهق دیشمج |ریفالت

 . دیامنیم

 ی
 دش هشيپ رنه

 شوگ وگ ردپنیشتآرباص هه
 دراد هلاسهدیرسپ شنز نیرخآزا
 هزادنایب هک « مانهب» مانب .دراد
 .تسا شوک وگ هیبش

 شقن یافیا اب ًاریخا مانهب
 یگنرو یخیرات ملیف یلصا
 هشیپرنه «واوچوک نایوجگنج»
 مسلیف نیا + تسا رهدش

 رد دنویساق و ناشوک رتکد ار

 دومحم و ینادرگ راک ملیف سراپ
 -ملیف راگدایدهم نسحوناشوک
 ربوالع نآردو دنی امنیمیرادرب

 رگید لاس درخ كدوک دنچ مانهب
 رتک درتخد) ناشوک میرم هلمجنم

 یکناب نازماک و نا رهم (ناشوک
 « شولیا هلمجنم یناگشیپرنه و
 «راینمهب « دیفم نا ودرا هاتسجو

 رولب هلا بیبح و دادرهم دیشمج
 دن راد تکارس

 یماهت یاجب یمئاد
 فورعم هدنی وگ یم اهتنسحل اوب ۵

 هیلک یئامنیس یاهملیف یاهسنونآ
 درک اهرنا ریاردا ردوخیاهتیل اعف

 یگدنز یهمادا وتراجت یارب و

 توس یونس تا
 « یمئاد » رابو راک اهزورنیا
 ید ایزته ابششی ادص هک یا هدنیوگ
 و هدشهکس الماک دراد یماهت هب

 رارق هک ار یئاهملیف سنونآ هیلک |

 طبضوایادصاب دیوگب یم اهت دوب

 یادص اب هک یسنونآ نیل وا دوشیم
 ملیف هب طوبرم هدش طیض یاد
 بیرق روپاش یهژ اتراک «هبیرغ »

 ویدوتسا رد هتفهنیا هک دشابیم

 یمئاد مهالبقهتبلا .دش طبضر اکملیف

 ملیف دتنچ حال

 یماهت بایغرد یلو تسا هتفگ ار

 . تسا هتفای یرتشیبقنور واراک

 دش فرصنم یئافص

 دوبرارقهک یئافصاضر ه
 یاهزات ملیفیناد رگ راک هتفهنیازا

 ملیفارییسرد «ووه»هبموسومار



 یار راتی انا لس دیاتراعاآ
 ملیفنی اهژوسنوچ دوشیم هتفگ دش

 نز کی یگ دنز زا هدافتسااب
 یاهدعوتساهلش سابتفاراکتیانج
 ار یئافص دناهتشاد یهاگ آ نآزا
 نیا رگا هک دناهدرنک دیدهت

 تشک دنهاوخاروا دزاسب ارملیف

 : دی وگیم یئافصد وخ یلو
 نز نآ یهدنورپ هعلاطهاب -

 هزادنایب شیگدنز مدش هجوتم

 حالصتهجنیمهب تساهدوب فیثک
 مدآ نینچ کی تشذگ رس متسنادن

 .میامن ملیف ار یمحز ی

 نابهورگ و هبیرغ نارک ا
 -روینا هورگ اب ملیفانمت ۵

 تسا هدومن دقعنم یدادرارق لاس

 دادرما ۲۵ زورزا نآبجومبات
 رطف دیع حیصزاو هبیرغملیف هام
 هری رغرد ,دنهد شی امنارنابهورگ

 یهد امآنآیبک نیل وا هتفه نیا هک

 «یقو و زورهب دوشیم شیامن
 زی ورپ ونیکشم ربک | « ان اید «راگن

 ملیف نیا .دن راد تکرش هدازینف

 و. ینادرگ راک بیرق روپاش ار

 ملیف رتشوش رد ینک هلاترصن

 نیا تسی رانس .تساهدرک یرادرب

 رد , تسا یعیفر نسح « ملیف
 نآ نادرگ راک هک زین نابهورگ
 جربا یا اد ربلف و یلطب دیس
 3 ییط) کال رصان تار ییقداص
 -رهش.ینیمانیما «قوژ ورهچ ونم
 دنراد تکرش روشناد ادیلو داز

 یئاطعیتنج جریا ارنآیویرانسو
 ناژورا وهبی رغیارب تسا هتشون

 نابهورگ یاربو هتشاذگ کیزوم
 دراذگیم نتم کیزوم یقثاو نیسح

 هیهت ینابیش اضر ار ملیفود نیا
 تا هد رک

 دوشیم مامتهتفه نیا دازیرپ

 لحارم نیرخآ نونک مه
 نامزاسهزاتلوصحم یرادربملیف

 هسب موسوم نوتسلهچ یئامنیم
 دوتیم یط ناهفصارد هدازیرپ»

 زادعب زوردنچات هدنزاس پیک او

 تشگ دنهاوخز اب نا رهتبراک مامتا
 -راک و تسیرانس هک دازیرپ رد

 و یمسای کمايس نآ نادرگ

 تسا یدهتجم دممح شراد ربملیف

 هک « هسابع» ملیف یهدنزاس ناورش
 کی» ملیف ینادرگ راک تهج

 رفس ناهفصاهب «غالکل هچ «غالک

 ماجنا نآیرادرب | دص دوبهد رک

 وتنیچا رم زادعبو دوب هدیدرگ

 درومّلآ یرادرب ادص ملیف ندید
 هتفه ًاددجم اذل دشن عقاو شدنسپ

 رد ملیف نیا یرادرب ادص هتشذگ

 رو لی نراپرییوسا
 هسابعرد .دشدی دجت «ینام زرهچ ونم »

 زا یریوصت رد یمیرک هلاژدیدج هرهچ وردصماحرا « تدحو
 یز ابجلو جل ملیف

 خرف ۰ رلص ماحرا « نازورف

 « یئاضر نسح « یریم « یدجاس

 یتیگ « یوجاوخ ویزا ریش یتنج
 تکرش رگید یاهدع و رهورف

 بار فا نا یوف رققب نارا»
 اراگ این «یرپ اک هورگ رطف دیع

 .دوبدهاوخ

 هراب ود یرادرب ادص

 بایغ رد ریمآ نوچ ۵

 نامز. زا یخیرات تسا یملیف هک

 «شولیا . دیشرل انوراه تفالخ
 « زاستعاس«یریم «هلاژ اتسجو

 « زانهش «نامیپ «ناشوک زیبماک

 وینسحم نیسح ءیردص نارهم

 هسابع , دنرادتک رشرولب هل | بیبح
 انتیسروطب .ناشوکدومحم طشزت
 یراد ریملیف دیفس و هایس پوکس
 ء تسا هدش

 «شوپ اپ»ملیفزا هنحص ودردیمادنا ریشو یلیقع یضت رم « ایطوط «یدرون امیا کیب

 ملیف تفه

 یربخ لبق یهرامش دنچ هه
 مانب یاهزات تکرش هک میتشاد

 روپاش» یراکمه اب « ملیف . تفه»
 ما رهب ۰ ینک هلاترصن بی رق

 دوجوب «یئاوقت رصانو یئاضیپ
 نیل وا تسا رارق هک تساهدمآ

 «سورخ» هب موسوم نآل وتلطحم
 رد بیرق روپاش ینادرگ راکی

 یولجناتسن اغففا ونا ریازرمیحاون

 هتفه نیا .دریگ رارق نییرود
 لحمرد «ملیف تفح» هک می دش علطم

 یالیورد عقاو راکملیف ویدوتسا

 تسا نکمم و هدش زک رمتم یلامش

 مارُهن ؛س ورخ ملیف عورشزالبق

 عوقو نامز هکار یملیف یئاضیب
 یهلمح هب تس اطوبرم شناتساد

 ربخهدنی هتفه(دیامنزاغآ اهل وغم

 یئامنیس هزات نامزاس نیا لماک

 میهاوخجرد ارنآ تالوصحم و

 درک

 دراد همادا گرابمتدل وت

 زا تعاسکی نونک ات هه

 ملیف سراپ ویدوتسا هزات لوصحم
 - راکب كرابمتالوت» هب موسوم
 طسوت تدح و هلا ترصن ینادرگ

 انارهت ودهشم رد ناشوک دومحم

 ملیفنیارد تسا هدش یر ادریملیف
 ارنآ یویرانسهک یداقتنا یدمک

 تسا هتشون هداز بیجن دمحا

 دومحم ایطوط « اتسجو تدحو

 اومد, دیده انا يلعع یمارهب
 یهحفصسکع رد .دن را دتک رشیئاضر

 ناشوکدومحب قافت اب ارتدح و لب اقم
 یارپ هملاطم ماگنه ایطوطو
 هظحالم ملیفنیا زا ینالپ یناد رگ راک

 ,: دیئامنیه



 ناهوس
 رد تراهکا تربور ۵

 یور زا اتنپس یئامئیس نامزاس

 «ناهوم» هب موسوم یئوپ رانس

 یناد رگ راک هدیمالامج» یهتشون
 طسوت هک دیامنیم زاغآ اریملیف

 دهاوخ یر اد ربملیف یدنول ادجشمج
 ایرکذ تسارارق ملیفنیارد کش

 و یلیقعیضترم «نریا «یمشاه

 ار ملیف نیا .دنیامن تک رشلالج
 .دیامنیم هیهت هفیاط رهچونم ار

 مامتا هبور . قشعتمایق
 ملیف موس ؟ودزا رتشیب

 یهزات لوصحم « قشع تمایق »

 ول راهب گنشوه طسوت ملیف سراپ
 نوک مت نر هاش یراذر و
 یولج نآ یهدن امیف اب یاهةنحص

 هک از مّلیف نیا . تشا نیبرود
 نآناد رک را و تراس

 سیون یئامنیس «یم ی گردو

 رهچونم تسا ناهیک یهمانزور
 روپقداص. دیامنیم هیهت روپقداص

 نیل وایا رباریماسحهک روطنامه "

 یتامنیسملبفین ادرگ زاک یوشب راب
 لثم یتاهملیف هسیهن اب هدناشک

 نیل واین راگ د ایومعویچ هگشرد

 «ن ونمم مه یلیخ»ملیف زا یی هنحصر د سوواط و یشاغآ

 نادراکز یورپو یمیرک ترصن راب

 . دومن توعد یتادرگ راک هب از

 یماظتنا لاتزع « قشعتمایق رد

 هتشرف ود راد هدهعب ار یلصا شقن

 دمحاینب «یباهش نیهم «یبانج

 یاهشقن رگ افیاهدازعاجشورسخو

 . دنتسهنآ رگید

 دش مامت یریماب لرغط

 هتشون لبق ته ود هک روطت اه
 یهحفص سکعردزین کنی ا و) میدوب

 عمجب ممهیریم (دیئامنیمهظحالم وربور
 دشهدوزفا «ل رقطا ملیف نارگیزاب
 یزاب نآ رد همیفد هد دودح و

 یلوصحم هک ار ملیف نيا . دومن

 ناتلبت را نا یاشرا تا
 9 ینادرگزاک یمسای کمايس

 هدرک یرادربملیف یدهتجم دیمح
 «مارالد دا ردیعس نآ ردو" تسا

 یزا رهشیتنج « یئاضرنسح « نیهش
 نامیرن « یوجا وخ « یدیمح داهرف
 یریب و یئاجر رورس < !رالک
 .دن رادتک رش

 یلاجنج سنونآ
 ملیف سنونآ "تسا یتدم هه

 یساغآ ملعف نیم ود«نونمم مهیلیخ»

 هداد شیامننارهت یاهامنیس رد

 داش یردقب سنونآ نیا .. دوشیم

 - اشامتهدش؛دهاشم لعاهک تسا
 هبعورشنآ ندیداب اه امنیسردن | رگ
 اهزورنیا لاحرهب .دنی امنیم صقر
 را یاتتع لفام رد
 یاهد اعلا قوف شورفو نونمم مه
 ایآ یل و دشابیم درک دهاوخ هک

 «هلاویا» دننام مه

 تفرگ دهاوخ رارق لابقتسا دروم
 هک رگیدیهتفه رظتنم دیاب ؟ هنای

 . دوب دیآیم نارکا یود ملیفنیا
 و تسیرانس هک نونمهمه یلیخ

 و یرذون رهچونم شنادرگ راک

 تسا یزاریش دمحا شراد ربملیف
 یثامتیسن ام اسز ادش بیم یلوصحم
 6 یساغآ زجب نآ ردوام اروناپ

 یودهم « یرافغنیمیس « سوواط
 یلضفریما ویقشعرهورف ریگناهج
 .دنرادتکرش زین

 یمیرک هلاژسکع نیلوا
 و جل» ملیف نونکا مح ۵

 یماهس تک رس لوصحم " «یزابجل

 ملیف نیا هکنیا

 یراد رب ادصیهدامآسک ررتاثت امنیس

 نایاپابرگید زور دنچ اتو تسا

 تصرف و «دازیرپ» یراد ربملیف
 دنچ روظنم نیدب هک ردص ماحرا
 رد دمآ دهاوخ نارهتب یزور
 ده اوخماجن !ناهج ضقن ویدوتشا

 یویرانس هک یزابجلو جل رد. دش ,
 و تسا هتشون یندم نیمح:ارنآ

 زاوویف نیر یین» ننادرگن اکلب
 « ناهفصا رد یعیفر زیزع طسوت

 هدید رگ یرادریمایف لامشونا رهت

 ناروت « ردص ماحرا « تدحو تسا

 یزاریشدمض« روپافص « دازرهم

 تک رشیمیزک هلاژدیدجهرهچ ... و

 پاچ ٩یهحفصر دهک یسع.دن راد

 یمیرد7)هلاو سنع "نیلوا هدش

 .د درگیم پاچ تاعویطم رد هک تسا

 ردصماحراو تدح و قاتتاباروآ
 یزایل ول ی زا یا رد
 .دیئ امنیم هظحالم

 زپهلک یدهم اقآ

 هیهترگید یهتفهودات هه
 هب موسوم مایفاسراپ هزات لوصحم

 دشدهاوخزاغآ «زپ هلک یدهماقآ»
 رهچ ونم ین اد رگ ر اکبهک ملیفنی ارد

 و
 یریصن هدیرف دوشیم یرادریملیف
 ینیسحنیسح « روپق داصرهچونم

 ,دنی امنیم تک رشرگید یاهدعو

 الگشوخ ماد

 « یلیقع یضترم «نیدرف ۵

 کی وینیسح نیسح «نوی امهیلعا ادبع

 ه دشنباختن ازونه هک نزیهشیپ رنه

 هب موسوم دنتسهیملیف ناگشیپرنه
 دمحمین اد رگ ر اکبهک یلگشوخ ماد»
 زوردنچاتشوی راد طسوت ین لسوتم

 تفر دهاوخ نیبرود یولج رگید

 یلوصحم هک ارملیفنیا یویرانس
 دمحا یئالط رصعوی دوتسا زا . تسا

 :تساهتشون هدازبیجت

 د وخ ملیف نمل وارد یمهفاآ سوریس
 یمهفاس و ریسهتشذگ یهتفه ه

 نویز ول اپ رشرگپز اب وءدنک ری
 نامزاساب یدادرارق«ناناولهپ»
 بجومب اتدومندقنم اتنپس یثامنیس

 تراز ملا نزط لی نم سا
 شقن  «قانجاب» هبموسوم یئامنیس
 نیادوبرارق دیامن یزاب |ریلصا
 یللعب هک دنک یزابذ وی امه ارشقذ

 نادرگ راک هک قانج اب رد دشن قفاوت
 تسا«دن ویساق» شراد ربهلیفو

 هفیاط رهچ ونم* یمهفا سوریس ربهوالع
 «یناشخر هردان «هلیلد « یناجاقآ

 یهشیپ رنهکی واین رهم نای د اد ویرهم

 _ «دا زیرپ»ملیف رد رهورف یتیگ ویریم «ردصماحرا « نازورف



 یزابار یلصا هراتسشقن هک تر
 هدشن باختنا زونهو درک دهاوخ

 دن راد تک وش

 دوشيبع و رشرهاط
 طسوت هک رهاط ملیف هیهت ۵

 ا رییس یراکمهابو دنولیلج زیگنچ
 رگیدزور دنچ ات دوشیم هیهت ملیف
 هک ملیف یادم ددرگیم زاغآ

 هتشونیئاضر جری | ا رنآ یویرائس

 یقیقح تمعن طسوت تسا رارقو

 « یقوت وزورهب دد رگ یراد ربملیف
 ال امتحأ و یلیقعیضت رسم «دیفم نمهب
 .دنراد تک ررش نایقداص هدیزف

 راو لایع
 راک راولایعملیفهیهت ۵

 رگیدیهتفهود اتیرون زی ورپی هزات
 نکمم هک ملیفنی | رد .دشدهاوخز اغآ
 وید وتسا یراکمهاب نآیهیهت تسا
 اریلصاشقن دد رگ ماجنا هیق اثیم

 .دیامنیم یزابردص ماحرا

 نارک | ناریایاجب مانراهچ
 تفرگ میمصت این رهپسروصنم

 ار « یلعلقن « یلعفل ز « یلعنیع»ملیف

 یهسومیراکمهاب دوبرا رق هک

 نافزاسای دزاس نارکا نارفا

 رد .دیاسن هیهت مان راهچ یثامنیس
 نیهش « این رهیس تسارا رق ملیف نیا

 زر تا ایضرنسح تکی" هلادسا

 این رهپس یاهولقود و ن اید اد رهم

 .دنیامنتک رشز ربیرف و نودیرف

 نوتاخ

 ددصرد اصخشیئافصاضر#

 یدمک ملیف ثکی ینادرگ راک و هیهت

 نکت یخوش» ملیف کسب یحیرفت

 هب موسوم دشابیم «مشیم _ روخلد
 هدهعب نآ شخپ روماهک «نوتاخ»

 نیا رد . دوب دهاوخ ملیفا رییس

 یل یل «شبات یلع تسا رارق ملیف

 و یدمحا یضت رم « ینایضر نسح

 .دنیامن تک رش یریم
 زاس لاکیزوم نادرگ راک
 نونک اتهک یرذون رهچ ونم ۵

 مهیلوخ و هلا ویا ل اکیزوم ملیف ود

 ددص رد تسا هتخاس ار نوئنمم

 تسااهز اتلاکیز و ملیفکی نتخاس

 یویر انسنتشوت لوغشمنونکا هک
 ناگشیپ رنهوملیف نیامان شفا
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 رد دوشیرادریملیف یگن روپوکس
 میهاوخعالطا هب هدنیآ یاههرامش

 ینادرگ راک اهنت یرذون. دناسر

 لاکیزومیاهملیف نتخاسب هک تسا
 رد هک یرحبت رطاخب و هدروآ ور

 اناد رگ راک»بقل وا هبدر اد راک نیا

 .دن اهداد,زاس لاکیزوم
 زور نیمتشه یراد ربادص

 هتفه

 ملیف یراد رب ادص هتنه نیا

 ملیف نیل وا « هتفه زور نیمششه »

 نایملاعیفطصم طسوتهک نایئاج ر

 رد « هدشیراد ربملیف یگنر روطب

 رهچونم» رظن" ریز عیدب ویدوتسا
 نیارد .دد رگوویم ماجنا «یرذون

 «ماس هلاژ « یدیئاتهناز رف ملیف

 رگید یاهدع. و ییارهس نسحم
 هکنیا اب یرذون . دنراد تک رش
 اهر ار هلبود راک تسا یتدم

 یاهملیف هلبود رد طقتف و هدرک

 تبسن رطاخب دراد تراظن دوخ

 رضاخم راد نایاب هک اف
 ماجنا ارملیف نیایراد رب | دصهدش
 دهد

 دراد همادا شوپاپ

 لوصحم یرادربملیفراک ۵
 ناک امک ملیفر اکسایهیهت تسد رد

 داتفه دودحنونک اتود راد همادا

 ملیفنیا رد .هدش هیهت نآ هقیقد

 ۵آ نادرگ راک و تسیراتس هک

 ملیف یهدنزاس) دیعس روپ لیعامسا

 یدن ولادیذمج طسوتو تسا (هبوت

 یدرون امیا کیبدوشیم یراد ریملیف
 «نازرف دیشرف « یلیقع یضترم

 «رهورفسیگن رف؟ایطوط «ناوغرا
 .دن داد: تک رشیم ادنریشو .دیهان
 ورفهتسرون» شوپاپ ناگدننک هیهت
 .دنشابی «فابیرز

 مزالحیضوت
 یهابتشا رث | ردهتشذگ هتنهه

 دوب هدمآ شیپ هناخپاچ رد هک

 یاهملیفهب طوب رمهناگ ادجربخ ود

 رگیدکی رد« ریشوت ریش» و «باون»
 یمین هجیتن ردو دوب هدش طولخم

 ریشوت ریش ربخ زا یمین و با ون ربخز ا
 4۱ هحفصردهیقب .دوب هدشن پاچ
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 «یفالت »زا یی هنحصر د هل | زغ دی دج یه رهچ و امیپ

 «قشع تم 3 مایف زا یب هنحصر د یب انج هتش رفویم اظتفا هلاتزع



 : ابیئوگ

 ... یئافصا اض ۳

 تایمیها ریادمحم:زا

 نا درگر اکک ی ناونعهب «یب افصاضر» مان
 قافتا رتمک «. لیلد نیمهب وه دش هتخ انش « زاسیت ر اب

 دنش اب هتسشن یدجییوگ و تفگردوا اب هک هداتفا

 هک اجنآز ا ..دنش ابهدرک حرطم ار یدجیلیاسو

 بیت رت « تسادج نتفر یضاقاهب :اهنت زا ام هار

 نآ لصاح هک یی افصاضر اب میداد اد ییهبحاصم .

 دین و

 تنرو دمآهک دوب یرذگ دوز میسنلثب ولجوم

 نیابار ناثدوخ دنتسه یبوخ یاهدلقم ام یاههچبورب

 یشالک هار نیازاو دندنابسچ ون جوم هملک ۳
 ...دندرک

 ار شیاهفرح ییافص اضر ..

 هکنیا ن ودبد رک عورشهلمج نیا اب
 دشابهدش حرطم یلاوسنم فرطزا
 هم ادا هتفگ هک ار هچنآمتساوخدعپ

 ینعی یشالک : متفگ روظنم م نیمهب دهد

 نیاب « مزیناتالراش : تفگ ؟هچ

 جوپیاهل اجنج ور اجنیا اب هک یتمم

 یماندوخیارب دنتساوخیلاخوتو
 نیازا یکی ملیفنیل وا ؛دنک كسکآ

 رارق هجوت دروم طلغ هب نایاقآ

 یلاخوتوچوپ اهملیف هیقب و تفرگ
 ملیف دنچ هکینادرگ راک .دمآرد

 بوخ نآیات وددی اب لقاال دز اسیم

 یدا ریانیا .دشاب هتورسیب هیقب و
 دور با طقف هتتی

 لوپ یتح هیقبو دریگب رارقهجوت
 زاو دنادرگن رب ار شا هدننک هیهت

 مه یرنه حالطصاپ و کینکترظن

 ون جوم یارب نم . دشاب لذتیم

 .متسین لئاقشزرا
 او رگ از شاید

 ؟دی ربب مسا

 نوچ مربیمن مسا -ییافص
 زا امیاهییون جوم حالطص اب دا دعت
 ژواجت تسد ناتشگنا دادعت

 ون حومدوخ, یا ربامش سپ-
 دیتفگ نوچ «دیتسه لئثاق شزرا

 .. .دنتسهون جو حالطصاب اهنیا

 یاهونجومیا ربنم یی افص
 مشاب لئاق شزدا مناوتیمهن جراخ

 مشابن لثاق شزرا مناوتیم هن

 ناشیاهتنس و اهنآ گنهرفنوچ

 سایقلباق امیاهتتسو گنهرفاب

 کز رو چو زوم

 رای ۳ ملیف کای یور لاس ود هک 3 ج

 ۳" ۷ دن

 یقوو ذورهب یزابیتراپ 0
 ۱ 1 تاب یلاسنیا یتح ییایمیک دشابن

 یه

 3 ۷ .دزاسیما مهار

 می هفت ملیف یدور زار اب

 : .تساهدش هتخ اس «قشعاب

 ۳ :تبس یرکف رظن زا مدرم 2

 ًاعقا واهنآ ۲ .دناهتفد شیپ یلیخ هتشذگ

 تر ۰..دنمهفیم

  دص اب بشاتحبص زا هک یمدآ 9

 .راک و رسروجاو روج یراتف رگ عون

 دیابنامنیسی وت دهها وخ یمن شاد؛دراد

 .دها وخ یم وا. دنک شوگ ی فاب هفساف بو



 یاه هی اپ تساآ و

 7 " رد تا

 و دناقفوم زونه یمیدق نازاسملیف

 اهنآرس تشپ ون جوم نازانملیف

 شیامن .ناریا ردروطنیمه و دنتسه
 هک د رک تیاث ۱, لاسید اهملیف

 .دنتسه ولجا

 زا نارگید و رادوگ  وفورت

 ءیناضیب* یلوج رهم و_.اپورا
 و ینایمیک «: شاتیره < یئاوقت"
 دلم زا ناریا زا , نارگید
 دز | هدن امبقع ناگتشذگ

 هک ار ییوجرهم تیحص سر,

 یور تسا لاسودوا دینکنالصا

 ممهفمن ,نم دنک یمراک یچتسپملیف
 تقو لاس ود دیاب ارچ ملیف کی

 ون یم هچدراد رگم ؟ دریگب

 تسین نادرگ راک هک مه. ییایمیک

 دنچ یلاس دوب نادرگ راک رگا

 دزاسب 0 ملیف

 اب مهنآ ملیف کی یلاس هکنی اهن

 زا . یفوث و زورهب یزاب یتراپ
 داصتقا امنیس میرذگب هک اهنیا
 نیا و دهدیم لیکشتار تکلمم کی
 ررضب دید رب مانامش هک یصاخشا
 ء دندوب تکلمم . نیا داصتقا

 هدننک ۰ .هنیهت تکی :دانصتفا

 یدف ناز اسلم یا لو تک

 4 هدیشک اهنآ

 ., جوتحالطمآپ و ,زاج
 ,اهگنسرف اهیتون ج زا

 ی دا وعیم دا

 داصتت اکیا لوا دمآشیپ

 کچوک وضع کی داضتقا یتعی
 ناگدننک هیهت داصتقا و تکلمع

 تکتكلمم کییلک ابیرقت داصتقا
 دیدرب مان هک یصاخشانیاو تنبا
 تکتلمم نیا ناگدننک هیهت ررضب

 «دنعشاد ل اجنج وراج طقف .دن د وب
 -ورب زاازرادوگ و وفورت هتبلا
 «دینک ادج نا ریایامنیس یاههچب

 رد ندوب دراوو, یکیتکترظنزا وب
 *از ام یاههچبرورپ .امنیس یایقلا

 دینکن سایق جراخ نا رگ امنیساپ 3

 رفن ودیکیو ییوچرهمزا -

 یلو منک عافد مئاوتیم رگید
 خساپرد ناشدوخدی اش « منک یمن

 هتشآد ییاهزیچ امش یاهفرح
 دید رک هراشا داصتقا هبیل ودنشاپ

 لاوس دنچنم یارب امشباوجرد

 یرکف د
 بل اطم ات دیهدخس اپ نی اب ؟هچ ینعی

 . منک حرطما رم رگید
 یرکفداضتقا یتتو -ییافص

 دوجوب یدام داصتقا « .دشاب

 زاکی چیه منک یمنرکنف نم دیآیم
 یضار امنیس نآراک ردنا تسد

 ار ناشدوخ یلوپ داصتقا دنشاب

 داصتقا هکنیا رطاخب دنربب نیبزا

 یکی ابنم «دن روایی تسدب یزکف
 راک رد دراو اراک ردناتسدزا

 تبحص رایگ ر ملیف هرابرد امنیس

 هراونشج رد رایگر . میدرکیم
 دشهزیاع هدن رب تاارهت یللملانیب

 هک اهنآهتبلا - مدرم و تاعوبطمو
 فیرءت ملیفزا همه - دندوپ هدید

 ینادرگ راک عقوم ییافص

 -هدننک هیهت ل وپ ملیف نیا ای ادندرک

 هدروآردلاحباتار شا

 رد "ملیف نیاشورف ؟دروآدهاوخ

 رکف نم هدوب رفص اهناتسرهش
 طقف ملیف نیا هدننک هیهت منک یمث

 هراونشج رد شملیف هکنیارطاخب
 هتخاش اررابگر ءدوشب هدنرب
 مهذآع فانمیور دصرد دص «دشاب

 بسک شرظن طقف « هدرک رکف
 :نوچ:... هدوبن یرکف داضتقا
 دنهاوخب. ناگدننک هیهت رگا

 فی رءتهبنج طقف هک دن ز اسب یئاهملیف
 رگید هامششات دشاب هتشادرب رد

 ناریا یامتیس رد یا هدننک هیهت
 نتکهاددتهاوس دوتحو

 ءدروآ ردارشا هی امرسر ابگ رالوا-

 هنهک رک وون رکشفقرف هتشذگ نيا زا
 ملیف نم داقتعاهب . تسا نیمهرد

 و ینغ رکفت کی زا رابگر
 هاشنو دوب رود رهب هنا رگنشور

 » دها وخیمن شاهدنزاس هک دادیم "

 "ءدشاب یمومع راکفا ورد ابند

 یاهتسا وخ هل ابن دتسا وخ یمن ینعی

 یلیخ ملیف کیر ابگ ر .دش اب مدرم
 شش ورف لیلد نیمهب و تسابوخ
 ام مدرم زونه هکارچ «هدش مک

 دنهاوخ یمن ار بوخ یلیخ ملیف
  دننیبب

 یلصا هیپک یتفو - ییافص
 شلدب هخسن دنک یم شو رف ملیف نیا
 نیا فک دنکن شوزف دراد ثاکما

 قشعاب میدقت»یود زا ملیف
 مدرم ندرگب ار هانگ .دوب هدش

 هتخاس (

 ایناراپآ کنی ذنیاب,

 تک لا اشرت «دازک مت

 ۱3۵و وآم سرم یاهغورف

 ّگا "میزاسیم ملیف مدرم یارپ

 راکفا یار .دونب نارف

 میزاسب نامدوخ .هداوبناخ

 یآرب
 1 "«. میرخب هناحخ

 دود رایگریلیف یویر انس

 هک هالش هتشون شیپ:لاس تشه

 ه دم این نااری اب «قشع اب می دقت »ز ونه
 میدقت ,دوخ هتشذگ نيازا. ..ادوب

 «هایس هتخت لگنج» ملیف زا قشع اب
 دوب هدش هتف رگ ,سک ورب دراچیرآ
 اب میدقت زالبقلاس نیدنچ هک
 ملیف نآ ارد .: .دش هتخاس قشع

 اب یدقت ماعم ذک هیقاوپ  یف دیس نیمهآ
 یاهورزپهچب زا یکی ء دوب قشع
 هک دوب درون ؛نلگ سرد سالک

 تشادن نس.لاسهد زن اش زا رتشیب

 نینچ شتن شدوخ _ اهدعب یلو
 نیا زا . درک یزاب ار یفلعم "

 بیم رابگز سن اکس کی هتشذگ

 رد,قشعاب میدقتا مامت هب دیزرا
 بوخ ملیف یا رب: امش كالم نمض

 رطاخو هبوت ناريا یامنیسرد
 میرذگب هک اهنیازا « تسا هاوخ

 ی دا فا هلاتسادا
 داصتقا زا مدوصقم دیتشذگ یک د اسب

 هکلبدتفک امش ذک دوبت نیا یزکف
 یارب یرکفداصتقازا دوصقم

 هیهت یدامداصتقا هک تسا یعام

 ینعی دنروآ یسدوجوب ار هدننک

 تخانش و روعش حطس ند رب ال اب

 .مدرم

 هک میوگب دیاب -ییافص
 لاسردیناریا یاهملیف نایرتشم

 ندوب مییفو رکف رظنژزا رضاح

 «دناهفرک قرفد ای ز هتشذگ یاهلاس اب

 زاار وء«ینا رپ |یاهملیف زا مدرم

 یمآعقاو مدرم « دنک یم کسر
 هج وت دروم یمایف رگا و دنمهف

 تسدب شورف دوک رود ریگب رارق

 اعقا و ملیفنآمیوگب دیاب دروایپ
 نوخردامقاو تسا مدرم یگدنز

 تسا بوخ امقاوو تسا مدرم

 هراشاامش هک تلم کی داصتقاو

 تعنصزا مد رم ل ایقتسا نیمهدی درک

 , تسا ناشدوح تک

 ۳۰ هحفصردهیقب



 زا یرادومن
 ناریایاهنیسیمک تفرشیپ

 ملیف نیلوا هک ۱۳۲۷ لاس ز 8
 -اهنیسرد «یگدنز نافوط» ناریا یامتییم:

 لاسنایاپ ات دشهداد شیامن نارهت یاه

 نارکا یورپ یناریا ملیف ۰ اعمج +

 6۱ لاشزا هک یهام راهچرد) تساهدمآ

 هداد شیامن , هزاات ملیف ۳۳ زین هذرذگیم

 نونک ات ًافمج. یلبق ملیف ٩۸۵ اب هک هدش

 هب نا رهت یاهامنیسرد یناریا ملیف ۷۸

 یرامآر د هتبل اوتس اهدمآردشی امن ض رعم

 بوسحم ل اسم | ملیف۳ مید رک ه مهتام هک

 -۱۳۲۷) لاسراهچ و تسیبیط (تساهدشن

 ملیف ۱۸۰ ناریا ترا اس هک ( ۰

 رظن زا هلاس ره دن اهدومن هضرع رازابپ

 تساهدوب بیت رتنیا هب اهملیف دادعت

 (ملیف ۱) ۱۳۲۸ (ملیف )۷
 ۱۳۳۱ (ملمفا) ۱۳۳۰ (ملیف ) ۹
 ۱۳۲۳ ۰ (ملیف ۲۰) ۱۳۳۲ (ملیف ۱۱)
 ۱۳۳۵ (ملیف ۱۰) ۱۳۳6 (ملیف ۱۸)
 (ملیف۱۳) ۱۳۳۷ (ملیف۱۲) ۱۳۳۰( ملیف۱ ۳)
 (ملیف ۲:) ۱۳۳۹ (ملیف ۲۰) ۸
 (ملیف ۲۷) ۱۳۶۱ (ملیف ۲۷) ۰
 (ملیف ۳) ۱۳:۳ (ملیف ۳۱) ۲

 (ملیف ۰۳) ۱۱۳۹۰ (ملیف )6

 (ملیف۷۱) ۱۳۷ (ملبف ۱ )۸
 (ملیف ۰۸) ۱۳4۹ (ملیف ۸ )4٩

 ( ملی ۱۰
 یاههلیفتیعض و هب میزادرپمم کنیا

 ...دوخرمع لوط یاهلاسرد یناریا
 ناشوک لیع امسا رتکد۱۳۲۰لاس رد

 رتک.د هلمجنم شناتسودزا نتدنچ قافتاب

 یتویدوتسا رگید رفن ود یکیو یگناگی
 و نیل وا هک دومن سیتنات«ملفا رتیم»مانی
 «یگدن زن افوط» ملیف نآلوصحم نی رخآ
 دیشوا اینوا و بدوم تنیز نآردهک دوب

 نیل وا مقاورد هک ملیفنیا .دند رکیمیز اب
 لخاد هتخادرپ و هتخاس ی امنیس ملیف

 روضح اب ۱۳۲۷ لاس رد دوب روشک

 سک ر امنیسرد یولهپ فرشا ترضحالاو
 هنوگ ره دقاف هکن آ ابودش هداد شی امن

 مدرم یارب نوچ هوب یئامنیس یاههن اشن

 رد تشاد یگزات شندوب یناریا رطاخب
 هجاوم لابقتسا اب شیامن لوازور دنچ

 نامه رطاخب دوز یلیخ یلو دیدرگ
 .دیدرک تسکش راچد ندوبن یثامنیم
 یراکمه یهمادازا ناشوک رتک دناتسود

 یراک رد هک ی و یل و دندش فرصنم وا اب

 تشادنینهآیاهدارا دوب هدومن زاغآهک

 ار شراک ملیف سراپ ویدوتسا سیسات اپ
 یرگید ملیف لاس نامه رد ودرک لابند

 ینادنززا ریما ین ادن ز مانب تخاسیئاهنتب

 یگدن زنافوط هب تبسن یرتهبل ابقتسا ریما
 ار شزاک نانچمه ناشوک رتکد اذل دش
 ملیف ۱۳۲۸ینعی دعبلاسرد و درک ل ابند

 رد شیامنب و هتخاس ار یراهب هتیراو

 .دروآ

 ملیف اهنت زین ۱۳۲۹ لاسرد رتکد
 عقا ورد هک ارراسم رشینعی نا ریا یامتیس
 هک تخاس دوب مه ندید لباق ملیف نیل وا

 یلعدمحم و روشناد نیسح «شکاد نآرد

 یلیخ شورف . دنتشاد تکرش یدنرز

 زاسملیفدنچ شیادیپ ثعابراسمرش بوخ
 « یکی رب هوالع ۱۳۳ ۰لاسردو دش رگید

 تخاس ناشوک رتکد هک یرگید ملیف ود

 طسوت مه ملیف دنچ « «قشع یتسم» لثم
 اهملیف نیا هک دشهتخاسرگید نازاسملین

 نازاسلیف نیا هتبلا .دوب یرتمیلیم ۲
 دوخ نادرگ اشزآ یمیطخ زیو رپ لثم هزات

 یهیل وایاهملیفرد هکدند وب ناشوک رتکد

 .دنتشاد یراکمهوا ابیو

 دعب هک دش یفرعم یناوج یهشیپ رنه دید رگ
 دش نادیمزات هکی رگید ملیفدنچ شی امنزا

 یهشیپ رنه«یعیطم کلم رص ان رزجب یسک واو

 و ردام تسین ناریا یامنیس ینونک
 لاسبوخ یاهملیف رگیدهلمج زا رگنوسفا
 دیشمج ؟ شکلد یلوا رد هک دنشابیم ۱

 وهلاژ «یعیطم کلم یمود رد و دادرهم

 .دندرکیم یزاب شکلد
 اب ۱۳۳۲ لاسرد ناریا یامتیس

 یدوعصسوق هرابکی هزات ملیف۲۰ شی امن

 ۱۳۳۸ ینعی دعب لاس ششات و دومیپار

 ۲۰ هب لاسنآرد اهملیف شیامندادعت هک

 ملیف ۱۲۱۱۸ نیب ام هلاسره دیسر ملیف

 مو كش

 یامنیس زایبوخ یاهملیف هلمج زا
 ناوتیم دش هضرع۱۳۳۲لاسرد هک ناریا

 « هدیاه « نوزحم یلع تکرشاب دارم

 3 نوزحم یلع تکرش اب هانگیب موکحم

 تکرش اب نا رهت یاهبش  ربجنر هکلم
 اب ه انپیب ء داد رهمدیشمج « هدی اه« یودهم

 ۵ اپ وچ رتخ د « یمهندمحا « میهید نیهمتکر ش

 هتخاس

 «د رگلو» ملیفشیامناب ۱۳۳ ۱ل اسرد
 هجاوم نامزنآ ات یریظن یبل ابقتسا اب هک

 ویروهظ ؟ الهش ء ینسحم دیجم تک رشاب
 لاورکرو سم کلن تکرش ای تل
 .دربمانار ناشوک

 لثمیب وخیاهملیف زین ۱۳۳۳لاسرد
 « یهانپحرف تکرشاب زا ریش زایرتخد

 یارجام هداز حا رجسوریس «نامرآ

 ن وزحم یلع «یهانپ حرف تکرشاب یگدنز
 کلم تک شابتداوحهارراهچ و هلاژو

 شیامن نامرآ و ینامرهق ادیو « یعیطم

 , دش هداد

 ناوتیم ۱۳۳ 4ل اسبوخیاهملیفز |

0 
 تک رشاب هارمگ دنزرف «ینامز رهچونم
 هدازن و اعمنیهم « میهیدنیهم « ینیم | نیما

 « یمیلست هرینم تک رشاب نینوخ باتهم
 فرش ون وخ ین ایک نامنک «یتشهب کگنشوه

 سو ریس وهنیمهت « نگی و «نامرآ تک رثاب

 و
 کلم تکر شاب ما دع اب زور هدفه

 دشخ ردیم دیشروخ < یودهم « یعیطم
 اب ردام هسوب « نیهش« تدح و تک رشاب

 یگدنز الهش « نسوس « یودهم تک رش
 « ینسحم دیجم تک رش اب تسا نیریش

 ۳۵ لاس بوخیاهملیفزا هنیمهتو ایفور

 (ماحراتکرشاب منهج ردینیشف بش یاهملیف و

 « قوثو هلاتزع و ایفور « ردص
 « یا هزافم انیم « ینسحم دیجم تک رشاب هعرزم

 «یرفعج تک رشاب دربیم جنر هک یدرم
 و ۳۱لاس بوخیاهملیفزا شباتو نریا
 نیسح تک رشاب ام رهش رد ن اف وط یاهملیف

 و ینامرهق ادیو « ایفور 6 روشناد

 دیجم تک رش اب درمناوج تال ؛نامرآ

 رهش بونج 6 شوروخ یرخف «یتسحم

 نویامه یلعل ادبع<شوروخیرخف تک رشاب
 ًانمض .دن اهدوب ۳۷لاس بوخ یاهبلیفزا
 یگنرپوکس امنیس ملیف نیل وآ۳۲۷ لاسرد

 یهدنزاس هک «یرا رف سو رع» مانبناریا

 .دشهدادشیامن دوبناشوک رتکد نآ

 پوکسامنیس ملیفشی امن اب۳۸ لاسرد

 ار شراک نیدرف «تایحبآ همشچ»یگنر
 لجنومسآ . درکزاغآ نارپ ایامنیس رد
 قشع هیت «هلاژوشوروخ « تدح و تک ر شاب

 تکرشاب هیاسو کنارف «نگی وتک رش اپ

 ۳۸۵ اسبوخ یاهملیفرگیدزا ینیما نیما
 )ی

 «۳۹لاس ینآ ريا ملیف ۲ ؛نایمزا



 1 «یرفج تکرش اب یکدنو تفا تو
 نر ۱

 ۳ اشرگ « این رهپ- تک رشاب لحم 0

 بوخیاهملیف وزج ار الیهسو ین

 دوو ِِ
 ملیف۲۷مادک ره 4۱و یاهلاسرد

 یاهملیف زا هک دش هداد شیامن یناریا

 اب هدکهد گنهآ ناوتیم ۰ لاس بوخ
 اوبش زدآ 6 ینسحم دیجم تکرش

 کلم تک رشاب نافوط زا لبق شمارآ
 « كرام یروگیرگ و کنارف« یعیطم

 ادیو« نیدرف تک رش اب بشهمیف دایرف
 و نامرآ و یرافغ نیورپ « ینامرهق
 «یدرونامیا کیبتک رشاب گرم ات مدقکی
 و .دربمان ار المران و الیهس رامیتوب

 نا رگ ا دوس ؛ ۱ لاسبوخ یاهملیفز | نینچمه
 «ایروتکیو؛یعیطم کام تک رشاب گرم

 کنبو رامیتوب « نریاتک رشاب هرهلد
 نیدرف تک رشاب خلق نيمز و یدرونامیا
 . دشابیم یدرون امیا کیب و

 لاسهدش هداد شی امنیاهملیفد ادعت

 لحاس نایم نآزا هکدیسرملیف ۳۱ هب ۲
 ۰ یرفعج « نیدرف تک رش اب راظتنا
 تک رشاب گرم هداج نازورفو هنیمهت

 « یراص و الهش « رامیتوپ «نامرآ

 «یعیطمکلم تکرشاب اههداجو اهدرم

 تک رشابدن درگیم رب هفال هب اهوتس رپ والیهس
 را ته یم اقممئاق وا ومشرذآ؟یتسحمدیجم
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 یلیلدچیه اقلطم (بیت رت نیا هبو)
 نیودلگ ورتم هک درادن دوجو

 وتیمها نامه« این د نیایاه ری ام

 عیزوت و هیهت رد هک ار یتردق

 حیضوت رد درا د ملیفتروصب ملیف

 . دننکفادیپ هدشتساک یاهملیف

 وفطع هطقن هک تسا ررقم رگا

 «یم رگ رس و تغا رف» تعنصمامق رظن

 یچ اش امت و رگ هدهاشم « هدش ورسنک

 لدبم امنیس یاهنل اس دش اب یگن اخ
 «هناخ» یربخ همیمض یعوف هب

 اراهملیف ای دیاب هک دش دهاوخ
 هیا رک یاهتس اکخرنزا رتنازرا
 شیامف هبایو هداد شیامن هدش

 رد هک دننک تردایم یی اهملیف

 یاهن وی زیوات»یاهملیف یاهگل تاک
 هدش تساک یاهملیف ای و«ینفلت
 شی امنالوصا ایو. دش ابن دوجوم

 دهاوخلرت امنیسیاهنل اسرد ملیف
 . دش

 ,هحفص



 6 وکاهد را ون

 یلوموک ییواناژ یهعشوت

 امنیسودهیاک : زا لقت

 یهراب رد میتشاد ییهلاقم * لبق یدنچ
 نیرخآ شیامن یکید زن لیلد هب «زک اهدراوه»

 «نرتسویاه ملیف كکرزب نادرگر اک نيا ملیف
 ماگنه هب هک میدوب هداد یکلوق و «وبولویر»

 «زک اه»درومردیرگید بلاطمزین ملیف نیآ شیامن

 یبلاطمیهمجرت ,..افو" هدعولاالاح و میش اب هتشاد

 «امنیسود هیاک »یهلجمناگ دنسبون هک دينیبیمار

 . .. دنا هتشون«زک اهدراوه» راثآ یهراب رد

 رظنزال احب ات«زک اهدراوه»

 تساد اش تن یک
 یو ۷۰۰۰ خرس طخ ملیف اهنآر

 قوذاب ملیفنیااریز دندیدنسپن ار
 زک اه .(دوبن روج اهنآ لوادتم
 دوخ یارب ار قح نیا هراومه

 لوقعم یملیف هک تسا هدرک ظفح

 هک روطنامه « دزاسپ مظنم و

 یوار کی تسرد واینعی (نونج

 . تسا یموم
 ۷۰۰۰ خرس طخ ملیف رد

 دراد دوجو یبیجع ژانوسرپ
 هدننک ینابصع تیباذج نیع رد

 و . تسا هدنیوگ کی وا

 صخشم )٩( کیاب اروا ناوتیم

 یانعم یو دح نیدب اریز - درک

 : تا

 یو.دنکیممسجم ار 5060167 کی راظتن ا وا زانا رظنبح اصو اهکیسالک
 هک تسنیا هلاسم مه دیاشو, دنراد

 یا هناک ريز تذل راک نیا زا وا

 یریوصتدوخ زار اب رها ریز دربیم
 ای و یداعریغ یاه ملیف زرد ریغتم

 .دزاسیم رهاظ هداسو یحطس ۳

 زاس مادک هبهک دنادیمن سک چیهو

 تک رش «زنط) « دیصق ردیاب شی اه ملیف
 ای قطنم «تفارظ ایوجه مرجرد

 رد .تسا رضاح هقباسم ره ,رد

 کی رییغت نودب و تباث روک د
 مارآ ودرسنوخ یا هشیش کقاطا

 رود ریسفتبیصخش ریغ یثادصاب

 «یروآسایوحنب هک هقب اسم یاه

 رارکت .دزاد رپیم دنتسهتخا ونکی

 هک ناگدنناریاهم انریذپ انیگتسخ

 ناشن رتشیب ا ریتخاونکیدنتباثآ رثک |

 رداک رد | رهدنی وگ نی ازک اه,دهدیم

 نیمم هیواز زا یاهعیش فکفاطا
 زا و رگید هقباسمب یاهقباسم زا
 .دهدیم ناشن رگید رهش هبیرهش

 تسناوتیم یرگید زاس ملیف ره
 رییغتا راهم رف واهتیعقوم- ایاوز
 ینوگ ان وگ ناگدنیوگ یتح و ده د

 .دنکیمننینچ زک اه یل ونک ر ایتخا
 یثوگ هکدرذگیم نانچ عیاقو همه

 دهدیم یور نالپ کی رد راب ره
 کی رد تاقباسم همه هکنیا ای و

 لب اقم رد و تسیپ کییورو اج
 ینارگ اشامتابیاهشیشکق اطا کی
 یتح . تسا نانیرج رد تباث

 رانب مه اهلیبموتا و ناگدننار
 یزیچهک یئوگ هصالح . دنیآیم تب اث

 تسینن ایرج رد هقباسم کی زج
 .سب و تسارارکت هیقبو

 قبط دیابن هک تسا اجنیا رد

 ملیفردارلاور نیاةدوب باسح
 .تشاگنا هدیدان

 هلئسم لح نینچمه ملی دارد

 زین ینادرگ راک و هیهت هناگ ود

 فلوم ملیفکینیا | ریز تسا حرطم
 .. دشابیم

 هدننک هیهت ملیفنیا رد زکاه

 هدافتسا یاجب وهدوب تسی راتس و

 یاه هرهچزاروهشم نارگیزاب زا
 هتبلا .تساهتفرگ ددم مانمگ و هزات

 مامت تمیق تیدودحم ثعاب نیا

 لیامت . تسا هدوب نآ دیرآرد و ءدق

 بر یو تان لاو
 یئایور دننکن زواجت مک هجدوب

 نتخاسیا رب ششوک هچ تسین شیب
 لئاسم ورتف مغریلع بوخ ملیف کی

 هجدوب اب هک تسا یاهزیگنا ددعتم

 .دشاب یمن راگز اس مک

 زا ریغ یرگید صخش ره
 ۲۳[ لامپ رک راه
 هقباسمره یارب تفاییم شیارگ
 مدارس لس اهر اتم نا
 نارگ دایز هک )درک یم هد افتسا

 هدیاف هکنیاب هجوت اب دشیمن مامت

 زا یرظانم الثم (تشاد مهیت

 رد هقباسم یتفو ادپرولف یاهژالپ

 تاخات ی را
 (شولل شور) اینرفیلاک

 فرحموزا راکنیایا رب یل و

 ریغرد دشابنایم رددپ اب مهیبلاج
 یل وب یب طیارش رد تروصتیا

 شی اشخب لب اقریغ نآزا هدافتسا

 تشپش ورنیا تیزم هبزک اه. تس

 رهش هد رد ملیف هکنیا ابو دنکیم

 چمهیل و هدشیر ادرب ملیف فلتخم

 .دوشیمن هدهاشم اهرهش توافت

 ویدوتسا رد ارزیچ هده دیابایآ
 دیوگیم وا درومنیا رد ؟ تخ

 . منک یم عورش ار یزابنم -هلب
 هجوت لباق تاقباسم رد هک هچنآ
 .دناهیبش مهب همههک تسنیا تس



 زک اح اهدید ند اد رییغتزا ریغسپ

 «دنکیم رارکت عایشادحب اراهنآ

 اهشنکاو - عیاقو دیاب طقفهث و
 دوش رارکت اهریسشتو
 اهن آهمه هک تسا بقارم وایتح
 :دنک یراد ربملیف تروص کیبار

 دوخیرهاظ فعض هک تسا تقون آ

 را رکت و دوشیم تردقهب لیدبت
 رد ملیف مرف و تفاب تروصپ

 لیدبت هجیگ رسهب یتخ اونکیو دیایم
 هک یتاق افتا.نمص ملیف 3 :دزوفزم
 لکش اهرارکت نیا نوما ریپرد

 تب وووع سونا
 راک یجراخدید کی زا. دروآیم

 و یکیناکم تسا یراکهدنیوگ

 رد و دی آیم تکنخ و هزمیب رظنب

 یهت نایم و چوپ تکرح کی لک

 شی امن کی فالخزیچ همه .تسا
 تلاسک یا هدنشک و حنبو هک ت سا

 ینیشن بشکی رد روضح دنن امتسا راب

 یسک یارب تل ورزیم کی هشوگرد

 ,دنک یمنیزاب هک
 اهرارکت رد نارگیزاب

 دیما و دنتسه سناش دیدجتل ابئدب

 ار رارکتقافتا و فداصت هب اهنآ

 توهش و هبذاج کی تروصپ
 ای فداصت .دروآیم رد یکین اکم

 کیتاما رد ششک نآ .تسنی ایز وریپ
 هدننک هتسخ تباث یاهنالپ زا هک

 تسا یاهلیسو نیاو دی آیم تساب
 هو: تشوئرس رادمباراماتوا یارب
 نا رگیژاب ریدقت
 یاهنویسایرا و و تا ربینت اهرارکت
 اهژانوسرپ یور ینوگانوگ

 ندادناشن دننام) دوشیم هدهاشم

 راوجرد .دزاسانش

 هزر ابم مهاب هک یناگدننا ریاههنیآ
 اه ریسفت رد هک ی عونتایو دننک یم

 (.درادد وجو

 اب تامرات یااسه
 ای تاقباسم نایرج هک ظاحل نیا

 هکلب دنک یم رییغت ناشرداک

 اهنز طباورندروخ مهبرد یگز ات
 هقباسم ود نیب هلصاف رد اه درمو

 ار :ناشی اج .یلصا یابقرای .تسا
 هتشک یاهدننار اپ « دننک یم ٌضوع

 دروآیمدوجوبهویب کی و دوشیم

 رگید دقنم )«هئال ود هک ر وطن امهو

 کی تفگ میم (امنیسود هی اک هلجم

 رد ,دزاسیم دازآزینار هاگیااج

 یدوزبهاگی اج هقب اسمرگیدرود

 نیا هکنیاوگدوشیمرپ نبوخب و
 مامت_هدننا رد کی یدوبان :تمهقب

 هدنی آهقب اسم اتروطنیمه تساهدش

 دن) هداس هچب رسپ کیزا الثم هک
 ینیشناج یارب شدوخ هک پرآ
 (دوشیم دراو هتفر تسدزا کی

 هنوگن امه دزاسیم وجشاخ رپکی

 رد هزات هدروخ تسکش کی هک

 دروآیم دوجوب یدعب هقباسم

 رودنیا و (پرآ دن فداصت)

 .دباییم همادا روطنیمه

 نآیاج تفاب نياهب هجوتاب

 ار ۷۰۰ ۰خرس طخ ملیف هکد راد

 یوق نامتخاسکی هچ مینک شیاتس

 هقباسم و هقباسم زا کیتامارد

 «ودا رودل ا»ملیفیهنحص تشپ رد «نیوذن اج»ق افت | هب «زک اهدرا وه»

 .تسا هدرک ذخا ناگ دنهد

 ملیف عوضومب مهرابنم یلو
 دروم رد ییاهزیچ ات مد رگیمرب

 جیههچرگا ء می وگب نام هدنیوگ

 ریسفتتلاحوا نوماریپ رد زیچ

 ینهاریپ ریز اهنت یلو درادن

 رد ینعی دوشیم ضوع هک تسوا

 نامه هدنیوگ ینهریپریز نوتید
 تول راشرد هک اریاهشقن و حرط
 و نوتکنیلرآر دو. .درادن تشاد

 ینهاریپ ریزنیاز اب گنیرپسا ملاپ

 ةتنیا هکنیااب تسآتوافتم

 دنک یم رییغت رهش .دش اب زک اه یعبط

 اعدرم اهنز .دنک یم ریینت هقباسم
 ناشاهنز اهدرم و دننک یمضوعار

 اج ؛مهاب زین اهنآهمهوار
 چیه لصا رداما نکا یم

 هقباسم - هقباسم : تسا هتفاین

 : . هدنیوگ ونادرم « اهنز « ناگ دنهد

 درادهمادا



 «یزوا فزوج»۱4۹۰۱ لاس رد
 هرابرد یملیف هک تشاد میم

 دز اسب نلکتیل ماها رب آ هب دصق ءوس

 ًافداصت ناکنیل هثداح نیارد هک)
 زا یدنک ناج مانبیسیلپ طسوت
 رطاخب اما.(تفای تاجن گرم
 هایس تسیل ردیزول مان ندش دراو

 یالج هب رجنم هک دوویل اه. یاوسر
 رسیم ملیف نیا نتخاس دش و آ نطو

 رد« نامین وتنآ» اهدعب و دید رگن

 فده» مانبیملیف هژوس نیا هراب
 یزول دعب ل اس تسیب .تخاس «دنلب

 دصق ءوس دروم رد یملیف یور
 فو رعم یسایس تیصخش کی .هب
 .دومن راکب عورش یکستورت ینعی
 ردیکست ورق هک تسا هجوتبلاج
 کیزکم رد هک یفورعم هلاقم
 شدوخ (دوشیم لقن ملیف ردو)هتش وف

 .تسا هدرک هسیاقم نلکنیلاب ار

 یرادربملیف عورش زا لبق ۱
 هک یناسک اب یزول کیزکم رد
  یدروخ رب ای ینانشآ یکستورت اپ
 رابدنچ. دومن وگتفگ دناهتشاد

 تاقالم یکستورت رسپ (اویم» اب
 دیدز اب ار اهلحمو هناخو درک

 هک اریربخ یاهملیف مامتو دوم

 «ذوت رب دراچیر»و« نولدنآآ »یربهرلاح رد«یزول فزوج»

 اشامت تقدب دندوب وا هراب رد
 . درک

 هک | ریتال اقم و اهب اتک مامت وا
 هدش درط یبالقنا نیا هراب رد

 هعل اطمتق دب تسا هدش هتش و سور

 باتک نا وتیم هلمج نآ زا هک دومن
 رچود كازیا فورعم یدلج هس

 و « هدش حالس علخ ربم ایپ؟حلسم ربم ایپ)

 «لت اقکی نهذ» و(دورطم ریم ایپ

 .درب مان ارنیوهلن ود رثا
 یا ربیزول هک یلزوم سالکین

 ار واویرانسشراگف رد یراکمه

 یلزوم دلاوسارسرسپ دیزگ رب
 یسایسدی اقعظاحل زا اما دش ابیم
 . دش اب یم شردپ لب اقم هطقنالم اک
 نآ زا هک تسا باتک دنچ فلموا
 ارنآ یزول هک) فداصت : هلمج

 ءلت اق « (دروآ رد ملیف تر وصب

 نکن ا رف ناجهک )نکمم ریغ ینیش

 یورزایملیف نتخاسلوغشم رمی اه
 کیتیمودوستیب نلآ تک رش اب نآ

 . درب مان نآوتیم ار

 یزولهکیتقو: دیوگ یمیلزوم

 هژورپدروم ردهک تساوخ نمزا

 یا رب «نولدنلآ» منک یراکمه وا

 - ایلاتاف یلاتان و (دشابیم ادن اس

 یکست ورت لتق |
 نزسکج کنارف شقن یافیا
 یناوا رفیاهیسررب وهدش باختنا
 دصتءوس للع و یگنوگچهراب رد
 هیروفهام ات اما دوب هدمآ لمعب

 هتشون ملیف یویرانس زونهم ۲۱
 ردارمهم یاهب اتک نم- دوب هدشن
 تع رسب ومدن ا وخ هد اح نیا دروم

 یلصا طخ هک متشون یناتساد
 مغریلع و تشاد دوحخ رد ار

 تسد « یدعب یجراخ تا رییغت
 . دن امیق اب هدروخن

 زونه ۱۹۷۱ لاس راهب رد
 ار ملیف نا وتیم ایآهک دوبن مولعء

 یزول ونم . هن ایتخ اسکیزکم رد
 هنیم زهچ رگ هک میتف ایرد ناهگ ان
 دلم اک اههنحص و اهرتکاراک و

 یور اما دشابیم هدامآ ورضاس
 نادنچ یکست ور یساایس تیصخش
 وا نوچ « تسا هدشن دیک ات

 یم رامشبیس ایم درم کی اساسا

 . دیآ
 عورشیرا د ربملیف هکیم اگنه

 یروآ عمج لوغشم زونه نم دش
 «مدوب اهگ ول اید میظنت و كرادم

 یراکمهنم اب راکنیا رد یرفن دنچ
 مات هک ی ژل اصوصخم ودن د رک م
 دنکیم۵ رتنک او شی اهملیف:ءازجا
 درکیمن راذگ و رف یا هظحل

 تسد تامولعم هچ ره اما

 تارطاخ ویکست ورت هراب رد لوا
 مید رکیمیروآ عمج روا ناکیدزن
 نیا ودشیم راکشآ یرتشیب " ضق انت

 زصاعبعوضوم کیهراب ردیملیف
 زم انیمهیلو.د رک هبلغ ناب یاب
 هتفیش-1 رم "و یزولهک دوب" یزیچ
 دوجو اب و دوب هدرک شدزخا

 غنج هک ام زا یه
 یی زون ميدوب هدرک یزوآ
 او اهینتسنادمه هک درک لوبق

 1 هدوت

 !یب



 میاهدروآ تسدب یکستورت هرابرد
 هداس قیاقح یتح هک تفگ دیاپ

 دصق ءوس نیاب مادقا هراب رد

 زونه لتاق یشیقح تیوه الثم

 نیا .تسا هدشن هتخ انش یتس ردب

 امودوب هیضق لصا ام,یارب ماهبا

 هراب رد یاهزات بلطم هب زور ره
 تسد یکست و رت یهالیچیپ  تیصخش

 ميتفايم

 ) .تیضخش کیاس اّشازا هچرگ
 زگ ره یلو دمآیم رامشبیس ایس

 هب طقف وا . .دوبن .تردق یایوج
 شن امرآ و اهفده هاررد هزرابم
 ۷ . تشادنامیا

 ردتقیقح یعونب_ هکیماگنه

 مدیسرتیم مدیسر یکستوزت هراب
 رد هتکنود .یکیداد رییغت هک

 یلو دش اب هدش رید یلیخ ویرانس

 در اچیر»ویزول هک مدیمهف قدو زب
 ار تقیقح نیا ناشدوخ «نوت رب
 از مزال تا زییغت و هدرک سح

 .دناهدروآ دوجوب

 دوب هدننک قیوشت رما نیا

 یلست ورت دوخ هک منکیم رکف نمو
 | ریز . دش اب تسناوتیم قفاوم مه

 وزنه نایمهک یکیراب طخ هب وا
 دادیم تیمها دراد ذوج و. تیعقاو

 اهنیایود رههک دشيم بیت رت نی اب و
 را رق یسزرب دروم هناامیمص ار
 داد

 نم : تسا هتشون یکستورت
 شک طخ اب ار خیراق نایرج
 -هزادنا مدوخ یصخش. تشون رس

 تش ون رس نم سکع رب . منک یمن یریگ
 ینیع ووطب طقف هنار مدوخ یصخش

 یاهطبار زد ینهذ روطب هکلپ
 یعامتجالوحت نایرج اب ینتنسگ ات

 . جنوب یم
 ردیزول فزوج ملیف یا رج ام

 قافتا کیزکم رد ۱۹۰ همهام
 هک را .تنوشخ یئاضف . دتفایم

 رتال اب و ذ ام ز یس ایس تیعق وم هجیتن

 ه دنه انپ کی « د رم کی دوج وهمه زا

 چیوو دیوادنوتل» مانب « یسایس
 هد رتسک اج همه دش اب یم «یکست و رق

 ین امز هک یدیعیت نیا« تسا هدش

 دوب ربتکا بالقن انا ربهر زا یکی

 هن اخ . دنکیمیگ دنز شرسپ و نز اب
 بلطوادرقن دنچ و سیلپ طسوت وا
 نیا مغ ریلع . دد رگیم تظف احم

 ششوک یکچوک هورگ اهتظافح
 اما دنت اس رب لتقبا:ر وا دننکیم

 . دن وشیمن قفوم
 یناوج درم عقوم نیا رد

 مانب یئاداناک. کی ار دوخ هک

 لیام دنکیمیف رعم نوسکج کنا رف
 :دنکب تاقالم ار یکستورت تسا

 ( ردیانشا یمود ) اتیگ اب وا

 "مهیت دم و تسا یکست و رت تس ود.هک

 , و دوشیم انشآ هدوب وآ یشنم

 دوجواب .ددرگیم وا قشاع اتیگ
 یبیجعیاهزیچ اتیگ « هقالع نیا

 زا ییاهنعص

 یکست ورت لتقملیف

 و تا!

 سس سس سل

 یزوسل فژوسح ماسیفنس رسخآ

 تلاحونوسکج راتفر هراب رد ار

 تساهداد صیخذت وا زومرم
 یلوتسوا یتخاران ثعاب نیاو

 تیصخش قمع هب نتف ایتسدوا" یا رب
 رادوت ویبصع یمدآ هک نوسکج
 . تسیلکشم راک دش ابیم

 ار اتیک ماجنارس نوسکج

 تاقالم بیترت هک دنکیم عن اق

 ,دنکب مها رف یکستورت اب ار وا
 تاقالم نیا زا نوسکج فدعه .

 -یم یا هلاقم ندادناشن ًآ رهاظ

 هتشون ارذآ شدوخ هک .دشاب

 راالیاد: هب هنوسکج کنارف

 رادید نیمهردو دوریم نکستورت

 زا یکی یکبتورت ربت ابهک تسا
 هیسور ۱8۱۷ بالقن ۱. یاههرهم
 زا نیل اتس | اب تفل اخم ِتلعب هک ار

 زاذّوب هدش دیعبت شدوخ روشک

 . دزوآیم ردیاپ رب
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 :اب یی وگ و تفگ

 دروق ناح

 یهیقف هنازرف یهمجرت

 وهاوان نایز نتسناد نرتسو یاهملیف هیهت یارب : هیاک
 ؟دوب مزال

 بوخ یلو دندوب یدایز یاهمجرتم هتبلا « هلب :دروف
 .دن دوبن

 ؟دننکیمرکف هنوگچ ناتمایف هراب رد اهیموبدوخ : هیاک
 اب ام .دندوب هدیدنیملیف هاگچیه نآزا لبق اهنآ :دروف

 لخ درد ومید رب ملیفدنچ میدرک یمراک اجنآرد هک ینامز نامدوخ

 تبسن یدایزیگتسبلد و هقالع ناذآ , میدادناشن اهنآهبرداچ کی

 نآزا .دندیدیم امنیس هک دوب راب نیلوا .دندادیم ناشناهملیف هب

 د ایزیدمک یاهملیفز | اهن آ . مید رک یم هارب ور ار امنیس بشره دعبب

 یگتسبلد نویسکآرپ و نرتسو یاهملیف هب یلودن دروآ یمنردرس

 .دنهدیم ناشن یرتشیب

 یگدن اندی اهدیشوک امش «نیاش یهلیبقریپ اپ ملیف رد :هیاک

 ..دینل فصو ارنانآیمقاو
 مدرک یناوارف شالتو ششوک روظنم نیا یا رب نم:دروف

 « تسا اهنآیگدنز ناتساد نیا ماهدرکار راک نیا یاداسپ هکلب

 «تساهدوب هکر وطنامه تیعقاو «تیظعابو یعقاو ناتساد کی

 هاگچیه هک دوشیمرگ هولج یناراک دبشقنرد زین اکیرما تموکح
 ناشن | رنآ یبوخ هب ملیف نیا اجنیاردو دننک یمن لمعد وخ یاههدع و هب

 . ,, ده دیم

 یاج ناونع هب صوصخب «تنمنیام» هرد هب امش :هیاک
 ؟دی راد یناوارف یگتسبلد یراد ربملیف

 یلیخ ار وهاوان ورزرال «تنمنیام هرد «هلب :دروف
 زا نم عقاو رد.منکیرادربملیف اجنآرد هک ملیامو مراد تسود

 تقمقح .یباختنا سیئر کی دننام الثم یصخش «متسه اهنآ دوح
 یراما, رد ات دن راذگ یم اهن آهک متسه یسک اهنت نم هک ت سنآ

 هاگیاجرد ار ناشناگدرم هک ینک اما «منک یرادربملیف ناشسدقم

 سک چیه هب نانآ.دنر اپسیم كاخب ناشینامرهق تازرابم صرع

 اهنیا « دین ادیم .دنهن یاپ طاقن نیا هب هک دنهد یمن هزاجا رگید

 نيع رد و ابیز « بوخ یتلم .دنتسهلعتشم و هدازآرایسب یمدرم

 رواجمماوقا ولیابقهمح «دناهدشن بولغم زگره اهنآ ,یشحو لاح
 هتسویپیل ووج حلصومارآد وب یم وقتلم نیا «دنزاد میبنانآ زا
 رطخ چیه زا و دنتسه یک انتشحو ناراک راوس نانیا . راشف تحت

 نانازا ین اهجمود گنج نایرجرد .دنهدیمن هارلدبییاورپو میپ

 هدافتسایچ راج و 13600۲ ههعاععو ) نا ونع هب یپ ایردیورین رذ

 اریز دندرکیم تیاده ار هیلقن لیاسو لحاسرد ۳ رک
 و تامدخ ساپب نان آدصرددون .دندیمهفیمن ارذاشن ابز اهینوپ اژ
 مهاوخب تقو ره .دندمآلی ان ناشن تفایردهب ناشی اهیراک ادف

 ۲۲ هحفص ْ

 اجنآ « مرب یم هانی «تنمنیام» هرد هب من ارذگب ار دوخ تالیطعت

 ندن ادرگ زالبق هک مرادتس ود یلیخ نم.جند و هوکشابتسا یلحم

 هتبلا . موش عابشا روکد کی نوماریپ طیحم و اضف زا ملیف
 کی نورد رد یلو « مهدیم نامزاس ار ملیف کییلصا طاقت البق

 هچنآ رد هژی وب « می امنیم هزی رغ میلست ارم دوخرتشیب ؟نیعم رداک

 قدص رتشیب هتکن نیا  دوشیم طوبرم یرادربملیف لحم هب هک
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 زا هک یتخرد ءدراددوجو یا هناخدور اجنیارد رگ ا الثم

 رگاوتسا نای امن رود هلصافرد ییاهن اتسهوک ن]ایاه هحاش ثایم

 نیب رود اجن امهامشتسا یراومه و حطسم یاج یا هرظنمنینچ ر انکر د

 و دیزاد رپیم ملیفندف ادرگ هب ودیهد یم را رقیا هطقننی رتهب رد هتبل ار

 .دوبدهاوخ ابیز مه امنیسهد رپرب ری واصتنی اهک دیشاب نتمطم دین | وتیم
 حرطم هرابود لئاسم"نيا رابره . مالسلاو هزیرغ و هبرجت

 ,دن وشیم

 ؟تساهنوگچ ناتنارگیزاپ ابامش یر اکمههوحن :هیاک

 یسک ودیشوک دیاب ؟نکمم مهافت نیرتهب داجیا یارب :دروف
 رد دعب ودشاب هتشا دقابطن | رظند روم ژانوسرپ اب الماک هک د رک ادیپار

 یاهیدازآ منکیم ییامنهارو تیاده اروایراوتسا اب هک ل احنیع

 تسودو کیتاپمس یاهمدآاب مراد تسودیلیخ .مهدبواب زینینیعم
 تفس و تخسیناد رگ راک عقو» .دننک یمر اک نادنخیور ابهک منک راک ینتشاد

 و تخس یلیخ طیحم رگ | : میدنخیم و میئوگ یمهشیمه « یل و منک یم راک
 ,دیآرد راک زا بوخ « ملیف تسنکمم تردنب طقف .دشاب کشخ

 ؟دینکیم رارکت دایز ار یرادربملیف امش ایآ: هیاک
 ارین ادرگ راک روکدرد زگره نم . مک رایسپ هن: دروف

 مينکيمرا رکت ردقنآ ام. ارچ قاطا کی رد یلو منکیمن رارکت

 تدم نیا رد , دورپ شیپ یبوخب زیچ همه هکنیا ات منکیم رارکت
 تروصنیابارنوگ انوگیاهک ورتو یئانشوریاههاگتسد اهنیسینکت

 یرادربملیف ماگنه هب «نیوذناج»قافتا هب هدروفناج»
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 هاگیاج یور ام تسا هدامآ زیچ همه هکیتقو . دننکیم هاربور
 کیزا نمیلک زوطب.من اد رگیم ار ملیف راب ود ای کی نمو میوریم

 نم دورن شیپ بوخ راک موس رابرد رگ امنکیم عورش رابهس ات
 .مدوآیم نیرمتقاطا ردهراب ودار نارگیز اب

 ؟ دتفایم قافتا دایز نایرج نیا ایآ: هیاک
 صقن و اطخ لاحرهب . تین روطنیا ابلاغ هن : دروف

 ار دوخگول اید یبوخب دناوتیم وا . تسین رگیز اب هجوتم هشیمه
 .تسینقبطنم دشاب دیاب هک هچنآ اب تسردهک تسه یزیچ یلو دن ادب

 ایدوش هفاضاهملک کی هک تسیفاک یهاگ ؟ درک دیاب راکچ تقونآ
 نیا هلأسم الاحهک دینادیمامش« دنک رییغت زیچ همه وددرگ ,فذح

 داهتشيپ ارنآ و دینکیم باتختناآ ناتساد تکی امش زورما, تین

 هب مه ارنآ هک دننکیم هیهت سیسپونیس کی ناتیارپ تقون اد ینکی م

 حرطنیا زا ییاهتشون ور و دنتسرفیم یناپمک سیئر یارب كروپوین
 هک دین ادیمنم لثممهامش اما. دننکیم میسقت هریدم تثیهءاضعا نیپ ار

 هک دنهدیم ناشیاهنزب ار حرط هکلب دنناوخیمن ار اهنآ اهمدآ نیا
 دنزاسیمیئاهملیف هکین ابزرد؟ دیمهفیم یا هزادنا ات امش* دنناوخب

 یسک هچ هک دنا دیم ادخ و دوریم اجنآ واج نیا ناتساد کی هز ورما

 زا هک دروآ مهاوخ تسدب ار ییهتشون یدوزب.دناوخیم ار اهنآ
 یورهامتقهتسزد نم. ماهدناوخ لاحبیات هک تسا یبل اطم نیرتهب
 شا هصالخ«دند اد نم هب یخس اپماجن ارس هکیم اگنهو ماهدرک راک نآ

 حب مسیت وراو تاوفخ نآ رد تسامرذ یلیخ نيا» :هک دوب نیا

 نمهک دوب یئابیزرایسب ناتساد میوگب دیابکلذعم «تسین تیانک
 کچوک ملیفکی یلو دوبنیگ رزب ملیف. متشادیم تسود رایسب ارثآ

 بسانم متیرو بوخ یاهژ انوسرپ یابیز اب .دشيمنتخاض یارب یبلاج
 .. ربط اي و

 یراکتشک و تشک عون چیهتشادن دوج ونآ رد یریرشمدآ چیه

 دنتفگ نمب لمجم روطب اهنآ ءدوب بوخ یلیخ یلیخ «دوبن نآ رد

 ۷ مراد تس ود | ریتنعل ها وخیر وهمج نیا نم

 تسا نم زیمیور اجن آ هتشون .مدشنیکمشخ تدشب نمو «مرن یلیخ»

 تفعیبار یاهلاس هدزاود یموبرتخدزاب رس کی لوا هحفص رد

 شا هتخااروا و دنروآیم ریگ اروا نایموب مود هحفص ردو دنکیم
 یامنیسعونتسا مزالنم یاربهک تسا یزیچ نآ تسرد نیا دننکیم

 . مرن یلیخ تسا نیا نم
 یاهن ادرگ راک ,ید اقتنا هبنج : تسه مه یرگید زیچ الاح

 اردوخدزم هنحص یوررد هک دند رکیم ششوک هدروخلاسو یمیدق

 هک . دین ادیم امش . دننک راک چیه یارب ناوج یاههچب و دننک ظفح

 یگتسشن زاب اهنآ دننکیمن راک چیه رط اخب «یراک کم« ارپاک لثمیئاهمدآ

 وچیهرط اخبام متسه روطنیهه مه نم دننکیم تفایرد زین ار دوخ
 .مينکيمن راک چوپ

 راز ههد «زکیم موت» هک ما هدناوخ یثاجهک مروآیمد ایب : هیاک

 تایل ام وناق زا لبق نایرج نياو دروآیم تسدبهتفه رد رالد

 : تسا هدود دمارد رب

 تفرگیم هزادنا نیمه مم مون رافلیب تسا تسرد : دروف

 موت دیاش ال امتحا ,دنتف ریذپ یمن مه کچ یتح اهنآ عومجم او یراو

 سانکساهد واب یتسیابیم و تسا یزیچ هچ کچ هک تسنادیمت

 رد بامزنآ رد .دنهدب هبنش بش اب هعمج زور ره زد,یرالد رازه

 درکیمجرخ ار اهلوپ نیا همه مهوا دند رکیمراک زور شش هتفه

 ناوتیمن متخانشیم بوخار وا نم . درم تسدیهت صاخشا دننام و
 شبیج رد رالد رازه شش دشاب هدرم ژیچ یبوا هک تفگ تسرد

 دوبشرمک بیج رد زین یطاریق راهچ و تسیب ساملا کیو دوب
 نمب تشادفطل امب یلیخ وا : تشادن کنابرد تنش کی یتح اما

 مرسمه هب مارگلت کی هشيمه وا ناردام نشج تبسانمب , منژ و
 زا یاهطقن ره الاح : تشاد همادا هشیمه هلئسم نیا و داتس رفیم

 ذز دروم رد ار راک نیا هچ رگا درکیمن یقرف دوب نیمز یور
 نیا زا اروا شن ز ز ورکی.دادیمیا همان ام یارپ ؛د رکیمن شدوخ

 یتسینشمدآوت تفگ خساپردواو داد رارق شنزرس دروم ظاحل

 ز ورراهچو تصشودصیس» تشونیم دوخ یاهفارگلت رد هشیمه وا

 مدآ وا «.تسوتلامزور نیمجنپ ,تصش ودصیسو مرادقلعت مدرم هب
 .دوب یجنس هتکنو فیرظ

 ؟ تسین روطنیا « دیدرک ییامنهار اروا امش : هیاک
 . دیس رپن ار اهملیف مان نمزا یلو هلب : دروف
 ینامز « دوب رگیزابو نادرگ راک سیسنارفامشردا رب: هیاک

 ؟ دیوشب وا رایتسد ات دیدمآ دوویلاههب ۱۱۳رد امش هک

 نممد رکن عورش یرایتسد اب ار مدوخ راکنم : دروف

 زاغآ مزاول و تامدقم هدننک هیهتو هنحص رگ راک تکی ناونمپ

 رک
 نادرگ راک یارب یی اههطباضواهکالمهچ نامزنآ رد: هیاک

 ؟ تشاد دوج و ندش

 مدورو نامز رد هک تسنیا تقیقح . من ادیمن : دروف

 لب اقریغو مکحمر ایسب هورگ و هقلح کیاهنادرگ راک دوویل اههب

 نکنم یتخسب هک یا هتسب رد هاگشاب .دندوب هداد لیکشت ار یذوقن

 یاهن اب ایخ و هچوک رد ار نازاسلیف هزورما . تشاذگ نآهب اپ دوب
 اجنیا ار اهنآ و دندنبیم دادرارق اهنآابو دننکیم ادیپ هكرویویت
 . دوش نادرگ راک هز ورما دناوتیم یسک رهدنتسرفیم

 زونه دوب هدمآ یک اولسکچ زا هک یاهچب سپ رویوین رد
 دن ز اد رپ یمنیل وپ اهنآهب دم آ اجنیابودشهتسبد ادرارق وا ابآروف هدم این

 نامز نآرد . دش نادرگ راک هزورما هک تسا ناسآیلیخ یلو

 نعرفتمو تسدبقالشو رورغمو ریکتم رایسب نایاقآ اهنادرگ راک

 ناشتخادرپ ودنتفگ یمن نخس ورب ورز |سکچیه اب تقوچیه اهنآ دندوب

 ۰ تشادن دوج ویاهدننک هیهت , دندادیم ماجنایراوخو ریقحتاب زین ار
 دندوبن رتسگناگ اهویدوتسا یاسور . دندرک ادیپتیمه | اهدعب یل و

 دروماو دوخ تخب هکدند وب ینازابرامق ای بیجن یاهمدآ هکلپ

 . دندادیم رارق شیامزآ

 ۲۳ هحفص

 :دراد همادا



 من وئادگ اد رتمب زاباتک ککب

 رد و) رصا یهمج را

 سست

۸ 
 «دینک یم یگدنز راب کی طقف امش » 6 مشخ» : ب. پ

 , دناهدش هدنا وخ یعامتجا یاههین امب.اب یئاهملمف « نمو وت »و
 هوا نا انا
 * تّسا حرطم امش یاهراک رثک ارد هک « « دوخ

 هیلعرب زینس هلئس نیا متکی 924. رج 3 6 گنال»
 رد هکتسا یمت و لرتشم یلصا تیصوصخ « رپ دقنایوتشونرس
 *««تشون رس» ملیفناتساد لاشما یارب .درآد نایرج ميلاهدلیف یمامت
 یصوضختب :نامز .ود هدوب مناّمل »راد. نم تگ رزبقیف نوتسخن *

 (دوشیشاع نیگ ناز نداد تاجنیارب رتخد کی : دتفا یمن :قافتا-

 : پع: هحفص

 . تشونرس هیلعرب درم ۱ هب دن وشیمن طوب رم رتشیب اهملب

 ۲ یعیسو رالاتهب ار وا کو رد .دراذگیم هدرین های :یرتماب
 : « مش ره . دنتسه رو هلءش عمش اهن ویلیم نآ رد: هک دنک یم یئامتهار #8
 .دیوگیم رتتخذ هب گر تم.. تسا ناسنا نکنی .تانیح هلعش :
 هبید وزبینمیهکمدنز وسیم یدایز روناب هک تسهعمش هم اجنیا »رپ

 یکی ناج هس. نیا زا. یتسناوتوت رگ ا»-تسویپ دنهاوخ یشوماخ
 ٍ «ملیفنیا .«دناذرگ مهاوخ زابوتب ار تبوپجم نم ؟نهد تاجناار
 ح ۰ یرادرارقآجخرب کی یالابزب هک یتعاس زا کگنز هب رضود نیب
 ۱ " (نامیلس»رباتک. رد ار نیارتخد: دراد نایرج بش ابن کی ورد
 ۱ مذزاد تایح رد اپ.« گرم یورین اب قشع»:..هع تسا هدناوخ
 ِ زا رتدنم وین" قشع هک نامیا نیا اب «رتخد( دوخ یاهوژرآ ردو
 از عمش هس نیا ناتساد «ملیفو دزادن ایملادجنهب :هجنپ تسا کگ رف
 گم ذنب زا :ار شبوبحم ات دهدیم ماجنا رتخد هچن رج .دیوگیم
 ان تسا. یزیتس نیا و درادربرد ار شزویحم کرم دهد یئاهر
 رب یاهمدقم رد عقوم کی. تشونرس.هیلعرب تسا یلادج « لی دقت
 « هنلنضح ام. داد تیمها هک تسالادج نیا متشون باتک کی
 یورین اب تسا نکمم « اهتقو-"یضعب . بالقنا و زیتس دوخ هکاب
 نیا رد ۰ دینک ذاجیا یرییغت دوخ ریدقت رد دیناوتب هدارا
 ٍروطنیمه رگ ا لاحرهب اما . درادن دوجو یتنامض دروم
 :تسدزایراک بوخ رایسب» : دیئوگب و دیزاذگب:تسد یوز تسد
 اب لادخ هب روپجم امش « "هکنیالقادح ! گنبد«تسین هتخاس نم
 .دیتسهدوخ ریدقت

 (۱5۳۸)نم و ول»
 ؟د رک راک ملیفنیایوی رانس یور (تشرب»ایآ» :بر,اپ .

 ۲ , نادالج» ملیفیوی ر انسیور نماب اهدعب «تشرپهن : «گنال»
 لیلد کی هب .وا هک تسین یفرح* ابا .درک راک «« دنریمیم زین
 «نم هدیقع هب. تشاد «نم ووت»قلخ رد ار مهس نی رتشیب صاخ
 وا . تسا«نامل آ»نرقنیا دنم رنه نیرتگ رزب ژورما هباات «تشرب
 1عطتوات6 .درکعادبا ار رگید یزیچ نینچمهو یمزر رتاثت
 دای یانعم هب 1,607 ) دهدیم د ای مدآ هب یزیچ هک یاهمانشیامن .ار
  متساوخیم نم درومنیا ردو, (ه.انشیامنیانعم هب5ا006 و نداد
 یزیچ 6 زا وا هلیسو هب هدنکک# مرگ رس یقی رط هب هک مزاسب یملیف

 لابقردیناوتیمنوت» : هک د شیم عو رشزا وآ نیا اب ملیف .دهدب دای
 دعب و « (دوب«لیا وتروک »زا اهگنهآ) «یروآ تسدبیزمچ « چیه
 هلبس و هب. دوشب ریگتسد « الومعم« دزد کی هک مهدیم ناشن نم
 ۰ نیا مه یبوخ گنهآ و تسا یبوخ راعشا یاراد دک زاذوآ کی
  دیهدب دای یزیچ دیناوتیم امش دنک یم یهارمه ار راعها
 ویجم و چ « چیه ی هکی رویجم  .یر وآ تس دهب ی زیچ «چیهد اف رد وتمحز ن ودب نا وتیمن
 روطنیا)یشاب هتشادار ابیز دنبتسدنیا یرادتسود «یشکب تمحز
 هک ش اب هتشادد ایهب .ارناشخ رد رهاوجهعطق نیا دیاشای (؟تسهن
 (ینک تخادرپیزیچاهن ]یا رب کتیا ات)دنشابوت نآزادننا وتیمن اهنآ
 »۰ هریغو... »یر وآ تسدهب یزیچ « چیه لابقردو تمحزیب یناوت یمن



 مینک تخادرپ یزیچ میروبجم « میوشیم هزات نآاب هک یبا رشیا رپ

 تخادرپ شیارب یزیچ میروبجم میوشیم راوس نآ رد هک یتیشام
 مینکیرادی رخ میروبجم دهدیم یگدنز وتوقام هب هک اریئاذغ مینک

 تیصاخ.دراد قادصم یزیچ رهدروم رد نیاو.. .) ینک ورارهی ام دیاپ

 «دیروایم تسدهب هک هچ ره یارب دنکیم روبجمارامش هک تسایگدنز

 مدا ودیما هک یقیرطهب ملیفیاهزا وآ بیت رت نیا هب . دینک تخادرپیزیچ
 هک تسا یدروم نیا .دنهدیم میلعت اریزیچ «دشاب هدننک مرگ رس

 یادتبا نامهزا «نءووت»اما .میآ لئاث نآهب هک مدرک ششوک

 تسدیسناشدبلماوع اهتقو یضعب «دینادیم .دوبل ابقادب یاهبرجت
 اردوویل اه «لیاو تروک» هک دوب ملیف طساوا .دنهدیم

 هب و دنامب «دوویلاه» رد نیا زا شیب تساوخیمن وا .درک كرت
 .دوبیناشدب یلیخنیا .تفر «كرویوین»

 دش ابیروآ هدنخ و کحضم هنحص دناوتیم نیا هک مدرک رکذنم
 عجارو دننیشنب مهرود «سمسیرک»زوررد قباس نیمرجم «الثم هک
 دیوگ ی ناشیکی . دننک یگنتلدراهظا «دنتشاد نا دنزرد هک یئاهزور هب
 هک هلتسم نی ااب ار مدوخ ««ربتک »هام نامهزا «مدوب هک نا دن زرد»

 تذل و مدرکیم مرگرس «دروخ ميهاوخ نوملقوب «سمسیرک»زور
 نوملقوب هبنشجنپ زوزرهاپ هبنشزور ره مناوتیب م الاحاما .مد ربیم

 .«تسا هتفر نوری وب رگ ور ایت تذل و هزم بیت رتنیا هب وم رخب

 زیچآر هاظ دهدیم ميلعتاریزیچ «تشرب»"صاخ یقیرطهب زاب « نیاو

 ی سر بر داد ی ربع یاساتاادب لا صمد
 هچ هک دننک یمرکف نا دنزیاهز ور هب عجار دنرادو دن | هتنشن مهرود
 یکیآدعب و شتشگنااب ندز هبرض هب دنکیم عورش ناشیکی .دوببوخ

 هب هشیدن انیا «اهادص نیازا و دنزیم یزیچ هب قشاقاب اهنآزا رگید
 . مینک تسرد نآ بسانم و هنحصنیا یاربیزا وآ هکد رک روطخ نمنهذ

 تسد هب

 فینصت ««لیاو تروک» هن و««سروم سیدوب»ارزاوآنیاهرخال اب

 سولکیم»ابار هلئسمنیار اب کی ًادءب دم اهن رد بازابوخ هکد رک

 میدرک شخپ « لواا ررخآگنهآ هک قیرطنیا هب مد رک هب رجت «اسک ور

 .(دزاسب ار هنحص نیا کیزوم تسناوتیموا هک مدرک ساسحا نمو

 . دیا هتخاس هکت سا یدمک ملیفاهنت « نمووت » : ب. پ

 یندرک رواب ایآ. دوب «یرپ ونج»هن اسف اهصق کینیا : «گنال»

 کی ومآ رد

1" 

 . هن؟ دهدب لغش هدش دازآ نیم رجمهب هاگشورف کنی بحاضهک تسا

 تاظحل دوخ یاهملیف رد ماهدرک یعش هشيمهنم « تسه هک یزیچ

 مشاب هتشاد راد هدنخ کیمک

 هد رک هسیاقم «ریپسکش»اب ۳ 0

 «ریپسکش»زا ,دین اوتیم امشاما. + دیاذخبب ارم حهسم, یسیع.- مشاب

 رگ اشامتیا رب هک دتفا یم, قافت |یزیچ هک تقوره : دن ریگب دای اهزیچ

 بود هک مدیا ی هنحص کی زا یب
 9 اد نا 1 مزسنمع (دوشیمدراوسربثب) :؟:,ءتس

 فیذرو ُمتفر الاب هک يقق و ادب و ؟دنتسهد. شایندبیار يدمک هنیبص کی ایسنا .ْیکتسو لیقف یلیخ

 یارب ار عوضو+ نیا. هک مدرک ادیپ ار. نسکنم هرخالاپ ؟ تشرد
 یمیدقر ایسب هخسن کیزا دوب هدمآزتن ا رپ ردهچنآ . داد حیضوت نم

 ار ار ی ی
 هد رک سح هظحا نیارد < «ریپسکش » . دوب هتفر رد دنا هدناوخیم

 سرخ»نیا ربانب درادداش کیس کی جایتحا یچاشامت هک تسا

 دن رادهک مدآ دنچ اب ها رمه الامتحا و شاهدننک مار اب د «دوشیم دراو

 ونک ی ح قلحروآ طاشنو کیک هظبل .نکی اهتیا میج دتمقارم
 هر نانو هکنیا اقو دوشیمعطق ن اتساد كکیژا رتنحل

 ۳ یاردنب موش طع یاب زاتش اوت ری دا
 ان رک زار نکا ها

 ؟دراد ارشلمحت یچاشامت ایآ هک تساجنیا هلئس

 (۱۹۴۰) «ز میج تادا رف تشگ زاب»

 هک یداد رارق هک دوب یاهفیظو ملیف نیا نتخاس : «گنال»

 + دنمقالع نآهب نم اما. دوب هدش تیلکتنمهب « متشاد یناپمک اب
 دوب ینرتسو نیتسخن ملیف نیا . مدوب

 بلاخ 6 ماهدادن ماجنا نونک ات هک ار توافتم یراک نداد

 ۳9 موجن باتک کی زا یاهحفص دنچ متشاد زورماو . ما هتفای

 ماجن | هشيمهنم . متشاس هک

 متس ارم یر اتیک ام » ۰ کی نم باتک نیااب قباطم . مدناوخیم

 روا لود یقایتشاو تسا هنایوجارجام تیصوصخ یار اد هک یمدآ

 . (.دربیم تذلارجنامزاو دراد وجتسجو هفشاکمهب
 نامزنآیاههراب اک هب طوبرم هک دوب یئاه هنحصملیفنیارد

 یزمچ دروم نیا رد نم و دشیم مهد زون هرق داتشه ههدیاهلاس-

 مدور و یادتبا رد نم « متفگ امش هب هک روطنامه اما . متسنادیمت

 یخا ون هب صوصخب و فرطنآ و فرطنیا دایز منیشام اب اکیرمآ هب

 هک د وب "اهراذگ و ت تک نه را یکی رد ,و متفریم. یبرغ بونج

 کیزونه هقطمنیار د اهزورذآ « مدروآ رد رس«تزاگ نوتسا بم ات» زا

 هر اب اک نیا لخادنم . تشاد دوج و یمیدق ککبس و ل اکشرد هراباک

 نوتسا بم ات»یهلجم یمیدق هرامش دنچ قیرطزا« نیا زالبق . مدش

 یک دنز لف اب نقییرامک ۰ ت تشاد هک یرگید مان ما قا

 هراباک نیا رد روضح ابالاحو مدوب هدش انشآ هقطنم نیا تاموسر

 روطنیا ریغردهچ دوب یدادادخ تیهوم کیتفگ ناوتب دیاش هک )
 دوج و طیحم رد هک | ریتیفیک و اضف « (مدوب هدشن ناد رگ راک دیاش

۳۰۳2 
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 ۵ گیل دوی 2

 صوصخم نکل : اب هک دوب هراباک نیا رد. مدرک سمل « ت تشاد

 .دنی آیم رظن هب روطچ و دنراد یلکش هچ هک مدید. مدید ار اههصاقر

 رداما تسا یتحار رایسب یاج« زورما« هراباک زا تمسق نیآ)

 متسنا تیم نم هراباک نیا ردندوب اپ. (دوبن روطنیا راگزور نآ

 هتشنالط یچندعم کی زانکو هک .منکپ ار هصاقر کی روصت

 یزابقشعدنناوتیم اهنآایآ هک مدرک لاوئس مدوخ زا هظحل نیا رد

 ی زن زا یفاک هزادنا هپ اهنآ. ایآ؟ دننک

  مدوخ هب مدیذاز اب 1
 هتشاوخ هکنی .ارعوضوب نیا

 و تسا هتشن

 نم او لیتسم



 سیراسوردن آ

 - (سلوفا سک ام) ,,.مناخ
 هدعاق - (سلوفا سک ام)زتنومالول
 ونوموستک وا - (راونرناژ) یزاب

 هجیگ رس-(یشوگ وزیمیجنک )یرااگ
 رهاوخیوجتسجرد -(كاکچیهدرفلآ)
 رتساب) ناوج كولرش -(دروف ناج)
 سهسنا رف نم یاه ت (نوتیک

 یاهنوسربمآ - (ینیلسور وتربور)
 روزود لب -(زلو نسروا) هوکشاب
 .(لئونوب سیئول)

 (نیاژ) وتاسوئادات ۳ ارج ۶ 9
 تزیایگرس) نیکمتوپ وانمزر

 -(نیلدیوید)هاتوک دروخرب-(نی اتشن
 :ناتساد - (ینیلسور وتربور) ازیاپ
 یلاچناپرت اپ-(وزوا وریجوسای)ویک وت
 یاهیگنرف توت - (یرتیجایت اس)

 و رتسک اخ -(نمگربرامگنیا)یشحو
 ردهتشذگ لاس -(ایا و هودنآ)ساملا

 تسو ناتساد - (هنرنلآ) دابنیرام
 -(زتیبار مورجوزیاو تربار) دیاس
 .(ارومامیا یهوش)یک ویچنوک نوپین

3 ۶ 

 (دن وس) رایشسااه
 -(انروم ملهای و شی و ذرف) عولط

 هدعاق -(وگیوناژ) رفص قالخا هرمن

 ونوموسنگ وا - (راونر ناژ) یزاپ
 هتسد - (یشوگو زیمیجنک )یراتاگ
 دورترگ_(رادوگ كواناژ) هناگادج
 درفلآ) . ینرام - (ریارد لراک)
 ولجنالکیم)نامسیدنا رگ ا -(كکچیه
 -(نوسرب رب ور)تشوم -(ینوینوتنآ
 .(وولدهردنآ) یربرد تاقالب هدعو

 رب وش دب رعجی و
 (یب رع ناملآ)

 -(زلو نسروا) نیک یرهشمه
 هبرفس - (لاکچیه درفلآ)ناگدنرپ
 ویئوتنآ -(ینیلسور وتربور) ایلاتیا
 کیرش -(اشورربولگ ) سترومساد
 هناویدیوریپ -(یچولوت ربودرانرب)
 ناژ) یزابهدعاق -(رادوگ كولناژ)
 -راویدنا) یسلچ نارتخد -(راونر
 -(تویر كاژ)هناوید قشع -(لوه
 ,( زک اهدراواه) نتشادنونتشاد

 نسومسار نرویب

 . (کرامناد)
 - (لئونوب سیئول) انایدیریو

 -(نیاتشنزیایگرس)نیکمتوپو انمزر
 رهشرد -(زا ونسروا) . نیک یرهشمه
 ناگدنیوج -(ننادیلن اتسا ویلک نج)

۱ 3۶ ۹ 

 لواک) ریپماو -(نیلپ اچزاو اچ)الط
 -(کیوگسدرا ودا)رادربملیف-(ریارد

 وزیمیجنک) یواتاٌگوتوموستگ وا
 -(یرک کمول)كدراپوس_(یشوگ"
 . (اواسوروک اریک آ) یاروماستقه

 نوسیباردی وید
 (ناتسلگنا)

 نوفشیرا) یسورع شزاس
 _ سیئول) یئالطرصع - (میاهورتشا
 نوتیک رتساب) امیزا وننامهم-(لئونوب
 ینحولدوک - (نوتسا یالب کجو
 یقیسوم رادتسود - (وفورتاوسنارف)
 وریجوسای)ویک وتناتساد-(سیلمژرژ)
 زلراچ) رهتیاه یئانشور - (وزوا
 -(راوترناژ) یزاب هدعاق-(نیاپ اچ

 ناجیلد-(لئونوبسیئول) روژودلب
 : . .(دروفناج)

 داردراچ ز

 (اکیرمآ .ناتسلگنا)
 تنالاتآ-(راونرناژ)یزابهدعاق

 نسروا) نیک یرهشمه -(وگیوناژ)
 وریجوسای) ویک وت ناتساد - (زلو

 ملیف زا یبهنحصرد « نوتیک رتس اب

 «لا رن ز»

 ینولوب لگنج یاهمناخ - ( وزوا
 رد هک یزیچهسود, -(نتوسربرب ور) .

 _-(رادوک كول ناژ)منادیم شا هراب
 - (بارتسا یرام ناز) هدرکنیتشآ

 -(یچول وت رب ودر انرب) توبکنءیژتا رتسا

1 2 ۳-2 3 

 لیروم - (یزول فزوج ) هطساو
 .(هنرنلآ)

 ردارش لب

 ورنجوسای)یزیئ اپ رهظز ادعب کی
 شیک کی یاهتشاددای -(فز وا

 نیتناملک - ( نوسربربور ) اتسور
 * (دروفناج)نمزیزع

 -(ریاردلواک )كر ادناژتبیصم
 -(رادوگ كول ناژ ) ثنومرک ذب
 ایل اتیا هب رقس-(راوترناژ)یزاب هدعاق
 رایگرم هسوب - (ینیلسوروتربور)
 یلناتسا)اتیلول -( چیردلآ تربار)

 دیوید) سنادروفرپ - ( کیرب
 . (گ ور سالکین و لاک

 کلی ریس فزوج

 ( لیئارسا )
 - (اکیسدویروتیو) د. وتریما

 یگدنز - (اکنرت یژرب ) کچ لاس
 فزوج) اوا - ( اواسو روک اریکآ)
 لراک ) یناطیش عارتخا - (یزول

 .(نوسفا رباب) ناسآهعطقجنپ-(نامز
 -زامگنیا) یشحو یاهیگنرف توت

 یژری)هدشتبقا رمیاهراطق -(نمگ رب
 تنئرآ ) ندوبنای ندوب -( لزتم.
 : (ینیلفوکیردف) مينوتشه -(چیبول

1۱0۷۰ ۵ ۰ 

 نیاتسا تویلا

 (اکیرمآ)
 - (تسو دنلور)شافخ همزمز
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 زودهاگتسدکییدرم

 دن ار یمولجب كل ورتمهد اج کی لوط رد
 زا تمحزب ارشهار یرگیددرم

 د شن هزاب تیعمج نایم
 خاروس زیت کون ینهآ هلیم کی

 غولشرهش کیزکر مرد .تساهدش

 دنشکممغیج هکیل احرد شافخ اهدص

 و دنن زیم رپ رپ یتخرد یالبالرد

 دنکیمن گنرد یا هظحل سکچیه

 اهنیا . دنک هاگن رظانم نیاب هک

 سناکس کی رد یلایخ یریواصت
 هکللب تسهن لئونوبکیسب یئایور

 «دنه حیش» یل ومعم یاع او

 یهتعاسشش ,دنتسم ملیف , دشابیم

 لاسر اهچ« لامیئوا »هک یا هدنب وک

 ملیفنیا ترهش .تسا هتخاس شیپ

 دنه تلود هکدش عورش ین امززا
 یکااارب نجس هایت یدیاعت

 زا سپ ار (یسیبیب) ایناتیرب
 «این اتیرب نویز ولترد نآشی امن

 .دومن لیطعت

 تفه رد ملیف نیا هکالاحو

 یورب راب نیتسخن یارب تمسق
 نا رگ اشامتتسا هدمآ اه امنیسهد رپ
 یگدنز دهاش هک دنرداق طقفهن

 دنش اب نیمزیور تلم نی رتهدمچمپ

 8 روطجت هک .دنبای رد دنن او تیم: هکلب
 هب لدبم قرشب یبرغکی یاه رفس
 ,دد رگیم هعیبطل اعاروامرد یرفس

 ابا ر ملیفر اتفگ هک «لامیئول » ۴
 دن نا یو تا
 تروصب وا هکر ما نیازایهاگ آاب
 کی وبی رغینیم زرسرد یا هن اگیب

 شدوخ لوتب ایو) دش بوم محازم
 و دنکیم زاغآ ار شراک (رگتراغ

 شیپ تبارغنیا هک تسنیاشفده

 .دزی رب مهردا روا یاهیرواد

 هبحاصم زا یراد دوخاب وا

 زااهنآر یدنه یاههد رک لیصحتاب

 یبرغ تاحالطصا اب ناشروشک

 یزارد و لیوطرفس (دننکیم تبحص

 قد اصن یاهدزروخ رب لماشهکاار
 عورش دش ابیم اههدکهدیتنس دنهرد

 بی اجعنیمز رس هب لی دبتدنه و دنکیم
 هک اهروخشال زا یاهتسد .دوشیم

 شیم واگ کی هشال ندروخ لوذشم
 هتسب ا ویدژا رت کی ساسحادنتسه

 طتتکیم هدنز مدآردار نهک یاین دب

 یدنه یامنهار یارب هکیلاح رد

 هرم زورری وصت کی طقف] امیئوا

 رد . دشابیم گرم و یگدنز زا
 یاههمسجم نداد تکرح مسارم

 یاههرکیپ«لار انوک »رد نایادخ

 قشعیادخ «ارتوسام اک »هدیشا رت

 اب

 اب ایمرد

 شی امن هب نآ یناوهش ت

 دنه روسناس هکیلاح رد

 عوتمم امنیس هدرپ یورار هسوب

 رد هکیاهدکهد رد .تسا هدرک

 هلغ یلاها تسا یطحق دحربس

 نایادخ هیذغت یارب ار اهبنا رگ
 ینعی اهنآ هب ناشدوخ صوب
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 خم
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 نادرگاش یهمه دننام وا .دنکیمن

 تدابعوراک هب «اگوی» طابضن ااب
 دوخب | رمدرم هم اع یژ رن | یهمههک

 ۱۳ ات
 یارب ار واگ دوک هک یناکدوک

 -رگیه ام .دننکیمیر وآ عمج تخوس

 ناشیاه روت ابترم هک «الارک»نا

 دین قرو ًافطل
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 بشما-(سلوفاسک ام)سانشان نز
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 دیدپانمناخ - ( اواسوروک اریک آ)
 گرزب مهوت-(كاکچیه درفلآ)دوشیم
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 مات

ِ 
 لام یئول

 .دننا رتسکیم زاب و دننلجم عمجار

 هب هدولآسدقم بآاب هک ینادباع

 .دننکیم ریهطتا ر دوخ برکیم عاونا
 هک ینادهاز و نایادگ نارثاز

 رگیدیه اگتد ابع هب یهاگتدابعزا

 . دن و ریم
 «تورث یروآ عمج صرح

 هدنهد ناکت رامثتسا و یتلادعیب

 یرتگ رزب ریوصت جی ردتب یل و .تسا

 دیوگیم لامیئول .دوشیم رادیدپ

 هکلب دنی ایمن رامشب اهمدآدنهرد
 .دیایمباسحب اهن اسنا نیب طباور
 یارب یئوجتسج وا ینادرگرس و
 .دوشيم یعمج هتسد یگدنز

 «تساک»متسیس هکیدوج واب
 زاار مد رم فلتخم یاههورگ هک

 تشادیم زاب رگیدکی اب ترشاعم

 لبع رد لاو تساهلش ی زاشر

 یهاچ یتحوتسیق اب شدوخ توقب
 دراد رببآ ن آزادی ابنز کی هک ار

 نودشمامت رد فاجحا .دنکیم نییعت

 یاهه ورگ .دروخیم مشچب یگدنز
 یسداپ الثم دنمتورژ نیشن هیشاح

 نایدوهی و راد هیام رس یاه

 امند كرت ناوریپ و ۰۱ نیچوک ۱

 ادجیلکب «ودنیب وروایرس»هدرک
 یاهدومن همهزآ رتدب .دنتسههد اتفا

 تعرسب دراد هک تسیبرغ ندمت

 .دنا ودیم هشير
 یعون هب ار وا لام نیبرود

 رد ار هلن رطش یل امت هک ۱ مظنم
 هدروآدوج وبهدننک جیگ هعماج نیا

 رضع رخاوا .دنکیم تیاده تسا

 درم دنچ یگیمب زا جراخرد دشابیم

 ار کمن زا رپ گور ززب یا هبارا

 روبع رازکمن تند نا تیعصاات
 نامسآ ریزرد اهن آیاهاپ .دنهدیم

 رد .دنکیم شوج و بنجل انمغ و هتف رگ
 رگ اشامتنهذب فیزیس ه روطسا ملیفز اغآ

 ساسحانایاپ رد یل ودنکیمروطخ
 نیزگیاجتسا هتفر تسدزاهکیزیچ

 در نآ

 یوسنا رفنادرگ راک لامیئوا
 -ملیفوهدش دلوتم ۱۹۳۲ لاس رد

 دنتر ابعهک تسا هتخاسیفورعم یاه

 -(0۷)تسبراد یاربروسناسآ : زا

 -(1۰)ورتمرد یزاز-(۰۸)قاشع

 شک رسشتآ*(0۱) یصوصحیگ دنز
 دزد( (۲) ایرامد اب هدن ز-(1۳)

 کی) هد املاقراخیاهن اتساد(۰)

 لد رد یشزرل و(1۷) (دوزیپا

 « اه هشیپ رنهزا نمدیوگیم وا .(۷۰)
 سیراپ و* ناتساد ء اهویدوتسا

 هک متفرگ میمصتو مدوب هدش هدزلد

 .مهدب رییخت ار زیچ همه
 ارماهناخ« مدشادج منز زا

 یزاسملیفزاو متخ ورذ سیراپ رد
 ششلام نایرج نیا ومدیشک تسد
 .تسا شیپ لاس

 «درادلاس۷ هالاح لامیئول

 ترازو توعد ۱۹۰۷ لاس رد

 دنهب رفسیا رب ار هسنارف هجراخ

 ًاروف یگنهرف هدنیامن ناونعپ

 تصرف واب رفس نیا و . تفریذپ
 نودب ار دنتسم ملیف نیا هک داد

 .دزاسبدناینف هورگ ابو ویرانس

 هدرک مگ | رمدوخ یلکبنم :دیوگیم وآ
 مدرگ رب بقمب هک متساوخیمو مد وب
 ناونعب ار مد وخ تاداع مامت و

 هکنیمه .مزی ربرود « رکفنشورکی
 نودبهک دند اد هزاج ایدنه تاماقم

 عورش اریرادربملیف اهنآ تلاخد
 رادرب ادصو راد ربملیفآروف « منک

 زاغآ ار مرفس و مدرک ادیپ ار
 : مدومن

 یزاد رپههادب هامشش زادعب

 و تشگ ز اب سیراپ هبلام یئول
 یاهملیف نی ودتمرگ رس هام هدجیه

 هک تساوخیموا. دوب هدش هتفرگ
 میهسوا تافاشتکارد نارگاشامت

 یفطاوعهب ناکما دحرس اتو دنشاب
 تشد اهن آهب یر اد ربملیف یط ردهک

 هجیتن . دنوش کیدزن دوب هداد
 یکیدوب دنتسم ملیفودوا تامادقا

 یدایز شیاتس اب هک «هتکلک»
 «دنه حیش»نیمهیرگید و دشو ربور

 یا هقیقد هاجنپ تمسقتفه رد هک
 ردودید رگ میظنت نویزیولت یارب

 یل و دش هداد شیامن روشک جنپ

 نویزیولت ردنآشیامن زاسپ طقف
 ضارتعایا دصو رسهک دوب این اتیرب

 - رد «یسیب یب »اب وتساخرب دنه

 .دشریگ
 تل ودلمعلاسکع زا لامیئول

 تساهتخاس هک یمایف هب تبسن دنه

 عافدشرث ازایلو تسین تحاران

 نکمم اهیدنه : دیوگیم وا « دنکیم
 یسشایس تاراشا زا یخرب تسا

 یلو دنشاب هتشادن شوخ ارم
 ار یئادگ و یگنسرگ نداد ناشن

 لاحرهب .دننکب بیذکت دننا وتیمن

 ربشملیفرطاخب هک یتموصحزا وا
 -یم فسأتم تخس تسا هدش اپ
 ار دنهنمدیوگیم «ل امیئول» .دشاب

 تسد زا ارنآ و مراد تسود
 رایسب اجنآردوب و ادص .مهدیم

 و دازآ «دنه حبش», دنتسه ینامسج
 ام شال نیرتهن ۵ تسا هیاربیب
 نیا نتخاس یط رد نمو . تسا

 رتمهم یگدنز هک متفایرد ملیف
 3 رکن نیورگ او.دشایم امت زا
 دنه هب دیاب هتفه ود فرظ هک
 مهاوخاهرار زیچ همه مدرگرب

 .تفر مهاوخ ود رک

 ی



 دک :ادیانشآ

 ناتسودمهیامهبس

 | ریدنیامن اخ یزوریپ زا دعب
 ۰۱4۹۷۱ استاب اختن اردیدن اک

 مناخ هکنیازا مدرم زا یرایسب
 هرادا تیلوئسم ربزو تسضخن
 ار دنهیعمج طابترا و تاعالطا

 بجعتم تفرگ هدهعب .اصخش
 . دن دش

 هب طوب رمرومآ دنویپ نوچ
 رد تلاخدو قوفهرادا هب_ امنیس
 , دروم یاهفدهزا نا رگ امنیسراک
 اذل « دید رگیم بوسحم یو ران
 لکش ناب تیلوئسم نآ شریذپ تلع
 ۱ .تسا هجوت لب اق

 ! قاقآ لاجتجو راج هچ رگ "
 و نادرگ راک سابع دمحا

 ارط اخب) یدنهه دش هتخ انش ه دنسروف

 (یعامتجا قیمع یاهملیف نتخاس
 -ولج اهملیف ندشیلم زا تسن | وتن
 تشادهجوت دی ابیلو دیامن یریگ
 هدوبن ریثأت یب مه نادنچ هک
 . تسا

 لد اغمنغلیم یاواذگدپ ام رس
 نیش ام دیرخیا رب ه ریل نویلیم۰
 زین و یزاس مایف لئاسو و تالآ
 رد هریا نویایم۲ هزا شیب جرخ
 ملیف۳۰۰زازواجتمیا رب لاس ره

 هک هات وک ملیف ۱۰۰زاشیب و دنلب

 هاتسودنه یامنیم ۰ رد

 رد نینچمهو دوشیم هداد ناشن

 شی امن هب ناهجروشک ۸۰ زا شیپ

 یکی ناتسلگن ا).دوشیم هدراذگ
 یدنهیاهملیف هدمع نارادیرخ زا

 هسو کی لداعمیهدزاب (.تسا
 ناونع هب هريل نویلیم مراهچ

 تی اکش مغ ریلع .درادرب رددوس

 هی ام رس ۱۹۷ ۰لاسرد نا رحپ زا

 نتخ اس هب طوب رمجر اخم ویراذگ

 ل اسهب تبسف ۰/۰۷۲ هدودح ملیف

 و .دهدیم ناشن شیا زفا ۵۹

 نویلیم۷ ۰ هب هریل نویلیم»۰ غلبم
 دادعت هکنیا امک هدیسر ة ریل

 هدش رتشیب زین ۷۰۰۰ زا اهامنیس

 . تسا

 ملیف تعنصر د هک ی ج رم و جره

 نیا « تساهدش ام رفمکح دنهیز اس

 . دهدیم قوس یدوب اف هبار تعنص

 شخپهب لسوت اب ناگدننک هیهت
 هک اریقش وک دنها وخیم ناگ دننک

 ناگراتس یزاب یریگولج یارب

 کیرد ملیف ٩ زا شیب رد امنیس
 میقع تسا هدش زاغآ نامز

 . دنزاذگب
 دروم رد تسا بیت رت نیمهب

 راک ندراذگ میقعو نازاسگنهآ

 -تیل اعف ندرک دودحم هب طوب رم

 .. « نامزکیرد اهنآف لتخمیاه
 یامنیس رضاح لاحرد اتجیتن

 ینارحب ابیرقت هرود کی «دنه

 .دزاسیم یرپسار

 یدنه ملیف کی زا یاهنحص

 اه روشک یاهیسدع

 نیاژردامنیسیاهنلاس دادعت

 رازهتفه هب ۱۹۵۰ لاتس رد

 رازههسهب مقر نیا هک . دیسریم

 "بیترت نیمهب . تسا هتفای شهاک
 کی. زا زن تار امام دادت
 ندر رفت نرلیم تو اب

 "رفت نویلیم دصیس هب ۱۹۵۶ لاس

 .تسا هتفای نیهاک

 دسر راز یا سارا

 تسا هدشلیلبعت امنیسکی زور ره
 هتشذگ .ناتس ات .رد لاخم روطب

 «اک وزیشیم» هقطنم رد (۱۹۷۱)

 هدوبیل اخ امنیسیاهنل اس امت بی رقت
 . تسا

 دی اب قوف رامآ هب هجوتاب

 كرزب یناپمک جنپهک دوب نئمطم

 یاهزور نیرخآ نپاژرد یئامنیس

 هچ رگ .دنن ا رذگیمار دوخ تایح
 اب مه ز ون»«ههوت »و« ینوت» ین اپمک

 ظفح ار دوخ هطاس لماک تردق

 ینشور هدنیآ لاحرهب یل ودن |هدرک

 . تسیئاهنآراظتنا رد

 جیردتب نپاژ یامنیس رد کیا

 زا اردوختیزک رم اهنادرگ راک

 "۷ . دنهالیم تسد

 یتئامنیس كرزب یناپمک جنپ
 بو یاهنلیف» رکاو هدنام اهنت
 .دنا هتخ اسلقتسمیاهنادرگ راک ار

 هد هبامنیسزا لصاحدمآ رد

 :دسریم لاس رد نینویلیم

 دهدیم ناشن یرگکید زا

 ملیف4۲۲ زا ۱۹۷۰ لاس رد هک

 ,قلعتمملیف ۲۲ ۰ نپ اژرد هدش هیباس

 .د یزاس ملیف .مظعم یاهین اپنک هب
 ریغدا رفاهبقلمتم رگید ملیف ۲

 .تساهدوب یاهفرح

 عومجم زا ملیف ۱۸۵ دودحرد

 لیکشت یرازاب یاهمایف ار قوف

 .تساهد | دیم

 دودحرد۱۹۷۰لاس لوطرد

 هک دشهتخاس زین رگید ملیف و

 ؛ ؛ «اکی رمآهبقلعتم نآ ملیف ۱۱۰

 و هسنارف ملیف ۲4 و ایلاتیا ملیف
 فلتخم یاهروشک هب قلعتم هیقب

 .تسا هدوب یئاپورا

 ینپاژ ملیف کیزا یا هنحیص



۱۳ 

 سیرتکا « ادنافنیج
 تولک ملیف | ریخا هک یئاکیرمآ
 یارب مياهدید نارهتردوا زا اد
 زا یشان یاهیبارخ زا دیدزاب
 ناینادنز اب تاقالم و ناراسرمپ
 یلامش مانتیو راپسهر یئاکیرمآ
 تاماقم مرگ لابقتسا دروم و دش
 روشک نآناگشیپرنهو یل امشمادتیو
 . تفرگ رزق

 هراتس نیرپا اهایراد
 اریخا هک «تنیوپ یکسی رباز» ملیف
 هد رک یزاب میلشرواهدن ورپ ملیفرد
 -سیند ابیاهداس مسا رم یط تسلرا

 اکو یئاکیرمآ هشيپ رنه رپ اه
 جا ود زا ردیاریزیا ملیف نادرگ
 و

 هر

 / و و ۵ و۵ و ۵ و و و ۵ ۵ ۵ 8 8 6 8 68

 تسیرانس«ن املتسن را)

 نونکات هک یئاکیرمآ فورعم
 نوچ یفورعم یاهملیف یویرانس
 اینج رب وز ا یسک هچ « كل ان رطخ بیقعت

 اهدنخبل واهگشا و دسرتیم کل وو

 و تسیک نم راک یراه» تسنیا ملیف
 زد ارلانتشحو یاهفرحنیا ارچ
 (؟ دنزیم نم هراب

 مان «رگ هظعوم و كاب» 8
 -راک هیتا وپ ین دیس هک تسا یملیف

 یندیسملیفنیارد تسا هد رک ینادرگ | ردوخ ملیفنیتسخن .تسا هتشون ر
 تب اکش»ملیف نی ا.د رک ین ادرگ راک
 دراچیرو دراد مان «یون تروپ

 یزابنآرد كالب نراک ونیم اجنی
 ار

 نیک لکیام ملیف نیرخآ
 هد رپ یورب «هدش هدیدزد» مانب
 ناتربلد ار ملیف نیا دما ابی

 ریاض, و تضا هدرک ین ادرگ راک
 دراواه رورت نآ نارگیزاب ۰

 سنزیلپ دل انود و زنیک اه کج
 ۰ دنتسه

 ملیفرد نامفوه نیتساد ]
 مان هک تسا هدرک یزاب یدیدج

 نیا مسا : دراد یزاردو لیوط

 ۰.2 «ینیلف

 یف نیرتیل اجنج « دزادرپیم ء رضاحنامزرد تاعامتجاداسف شی امن هب هک «مر» « «ینیلف وکی ردف»یز ات ملیف

 -نوراک و هتنوفالب یراه « هیتاوپ
 , دن را دتک ر شلچیم

 قافتاب نرولایف رس
 زا یدرم » ملیف رد لوتوا رتیپ

 ارج ام .تسا هدرک یزاب «اچن امال
 .درذگیم ایناپسا رد ملیف نیا یاه

 یچولوترب هدرانرب
 لونشمیئایل اتیاگ رزبنادرگ راک
 رد وگناتنیرخآ» ملیف نتخاس

 ملیف ننرا ند ء دش ابیم «سیراپ

 . دنکیمیزابودن | رب نول رام

 ملیف هک ین ایما دون ایماد
 رد وا « دیسر نایاپب یسرپزاب»

 شی امننارهت ملیف یناهج لاویتسف
 وربوردیدش ل ابقتسا ابو دش هداد
 رسفا کی تافارتعا» مانب تسا هتخ اسیرگید هدنب وک ملیفدید رگ
 هارمه یدایزتیقفوم اب هک «سیلپ
 . تسا هدوب

 هشیپ ره فول ات اب یسکلآ 8
 اهکل کل هکیتق و»ملیف رگی ز اب ویسور
 یملیف ین ادرگ راک «دننکیم زا ورپ
 فورسمناتساد «زابرامق»یورزا ارت
 .تساهدناسر مامتابیکس وی اتسا د

 ]0۹ ااااااااا_ِح- »۰-۰۰۰

 مل
 مد ی ملیف ن ی | نسب ا ممر» ملیف هک تسا دقتعم و دنادیمدوخ ملیف نی رتلم اک | رذآ هک هتفگ مایف نیا درومرد « ینیلف . دوشیمب «ینیلف وکی ردف»
 دوشیم بوسحموا رگیدیاهملیف ینتفگ یاهف رح مامت عماج



 یزاب ن دیداب یئاکیرمآ و یسیلگن ا

 یدوجوروهشمناد رگ راک ی ل هنیم تنسنی ورتخد ) «یل هنیم

 هک دن |هتشادراهظا «هراب اک» ملیفرد (دیقفیهراتس؛دنلراگ

 یدات اراکهزات یهراتس نیا رق تار وو
 لاحرهب),,.دهدرارقشرد ام ماتم رد اریو دن وتیم هک

 .دیاب مه ار یرتخدنینچ کی « یرد اموردپ نانچ

 «نیریشو خلت» ملیف البق هک «یساف باب» ار ملیفنیا

 «یل هثیم زیل» رب ه والع نآ رد وتسا هتخاسهد رک ین ادرگ راک ار

 ... دن رادتک رش نوسنوربازی رام ولروپ

 تاب زکم رد كايل زن ۲

 ابهکيوسنا رف یابیز یهراتس «هیسرملشیم» دورو

 ویجم و راهتشا « کیلژنآ» یاهملیف یرس

 ورب ور یمیجع لاجنجو لابقتسا اب کیزکم هب- دوبهدرک
 < کیزکم هب یهیسرم لشیم» ترفاسم تلع . تسا هدوب
 هدوب «کیزکم - هسنارف» كرتشم ملیف دنچ رد تکرش

 رسپ کی اب یراوس بسا ماگنهار هیسرملشیم  ریوصت
 ن دهد یم نأشن یکیزکم



 .تسا کیدزن یلیخ زیئاپ

 یتلاحالومشب «یباو»

 ,واثآ .قلخ هب .وکیاه یارمز رتشیب
 یروطنامه. دنتخادرپ دوخب نادیواج
 زا» : دسیون یم « یموساه » هک
 تیدوصعم «مارتحا «ینومر اه ۲

 لماکت اهشیارگ رگید و یتسدگنت
 ول. حرف >نگنزینونراه - تفای
 :نامهدمیازیمازتحا:تک رح« ساعت

 مط :یارب. ضخشیا رب

 رتروآ9نزح یتیفیک زا « دناهداد

 ملیقهلجم زا لق
 لانروح

 « یباو » زا رتراذیاپ و رتهدرسنآو
 ندشهتخیگنارب ببسوتسا رادروخرب
 نیا.ددرگیم دیدشیتاساسحا و تالا>

 و یژلاتسون و ییایلوخیاام تلاح
 هک ار هچنآ مامت و زیئاپ اب « دیدش

 , دشابیم طوبرم درادربرد زیئاپ
 سد لغب قاطا رد رون

 «یک یش»

 زر-طب ناسنا هک یساگنه
 زومرم ةتخانشانکیكلردب یناهگ ات
 ءدنا هدیدرگنلیاننآ ف ذک هبزگ رههک
 تساجنآرد ناتمسز « دبای یب تسد
 .درا دما ۸ تااحو

 رطاخب یدایزهزادنا اتتالاحنیا

 «وزوا»هیل وایاهملیارد یدنچلیالد
 ینوردروطب تالاحنیا ءدنوشیهن ره اظ

 ,دنتسه هتسبمه وطوب رم یریذپیریپ اب
 هجوت وتقدةزاجا صخش هبراهب وینآوج
 هرابرد لماتو هشیدنا یارب یدایز
 -ملیفنآ رد ,دهدیمن تسا هتشذگ هچنآ
 لوغشم یفاک ردقبوزوا «هیاوا یاه
 ریدقت و تشونرس اب هژرایم مرذ رسو
 «دیل وایاهملیف رد بیت رتنیدب و ءدوب

 درتشیپهچرهاتتخادرپ.» .نآرو نکس ووب
 ِك

 مزال ینایب کینکت لماکت هب دوخ

 #» تیقفوم تالاح نیا

 .دروآ
 یتاظحلرد هژیوب «یباس»تلا
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 ود هدشاب امرفکح اجهمهرب توکسو
 هکر یپ حوز ««ودک و _ ناتما د»ملیف

 هاررسزا اتدناهدشهداتسرف ایردرانک

 اههرخصیگ دیرب هل یوردنوشر ود اهنآ
 دنا هتسشندوز حیصردییهچ ادردرب | ربرد

 و مینییبرس .تشپزا اراهنآ ادتبارد
 یقاب نامهب یتاظحلیا رب تاش
 ءدناهتسشن ود نآهک یتلاحب ,دنامدب

 ثعاب هک دنیآیم رظنب رفنکی نوچمه
 و انص زا ساسحا ندش هتخیگنارب
 ناهجاب یدنسرخ ویگنهآ مه «شمارآ
 ةدسیوتیم«رشاب».ددرگ یمهدننیبز د

 ناهجرد ناتسات
 جاوما یورربروانش
 تساهچایرد
 یهج ونی رتهب هب دنا وت یم «یباو»

 «اواگ ایاهوگ هداوناخزیئاپ» ملیف رد
 هک رهاوخود نآردهک دوش ساسحا
 رگیدکیاب دناهدادتسدزااردوخرهوش
 رهاوخود «هنحص کیرد ,دنتسهاهنت

 و دننيشنیمنیمزب ییچ ایردرانک رد
 اهنآ یودره . دنزادرپیم تبحصب

 ابا ء«دناهدش هبحاصم» جاودزایارب

 , دننکب یتسیاب هچ دننادیهن یتس ردب

 کی لام نایم ةویب « وکیک[»

 ایآ هک دریگب میمصت یتسیابروسف رپ
 هک نهآ بوذ ةناخراک کی کلاماب

 یفرعم واب شدیقف رهوشردارب طسوت
 رهاوخ . ریخ ای دنک جاودزا هدش
 یتسیابدرادمان «وکیرون»دک رتناوج

 هب هک شریذپلباق ناوجدرم کینیب
 کمک هداوناخ دارفا یلغش تیءضو

 یشتازآ ةک نیاگنه, ءدوشی

 نودب یکسا یبرم کیو درک دهاوخ
 رگیدکد قناع ضوعرد هک لا

 .دنزیگنارب ار
 ۸۵۲6-0-00 تلاح

 «وزوا» نیرخآ یاهملیف رد ًارتکا

 رییغتوتب اثروطب هک ددرگیبساسحا
 ةملک یاراد یریذپ ان
 تلاح نیا .دنتسه دوخ یاهناونع

 رد «زیئاب»

 ملیف نایاب تاظحل رد نینچمه
 تسایدرمهرابردالصا هک «اناباگیه»

 اب شرتخد جاودزافلاخب تدشبهک

 یشریذپ لباق الماک یلو ناوج درم
 یضار اهردقنآ باختنا زا وایل و تسا
 و تلاخ , ددرگیب سانحا تسین

 ملیف رسارس .رد رظن دروم تیفیک
 و یدمک یتلاحابو تسا هنارابکبس
 نینچاب تسایهیدب ".تسا هدنک داش
 یارباراب ملیفرد ی یتیعضو
 رتخد ,دنکیهن هدامآ مایف تاش نیرخآ

 دوخ رظن.دروم ناوج درباب هرخالاب
 تساراطقرب راوسردپو دنکی,جا ودزا
 اب احآ ردو دورب امیشوریه هبات
 اههتشذگ ناربجو دوشوربور شرتخد

 هریخ نوریبهب راطقهرجنپ زا ,دنکبار
 شقنشتروصیوررب هک یتلاحو هدش
 یبلاجو هداع)اقوف روطب تسا هتسب

 ار یدرف_ییاهنتزا یهاگآتلاحنیا
 لقتنم رگاشامت هب و دنکیب عاقلا
 هظحا نیارد هک دیاییردوا ,دزاسیب
 هرخالاب یریپنارود هک هژیو نامزو

 .تساجنیا زینزیناپو تسا هدیهرارف

 یزیئاپ داب

 یزوا وریج وس ای»رثا«ویک وت ناتساد» ملیفزا یا هنحص

 هک .امایاریهو دنک ككرتارشردپ
 : شاهناخ و دوخ تبظاوم و یراتهرپ 7

 ناوختسا رهلخادب
 اون رب

 هم ِ
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 هبو تماهدرک تداع شرتخد هلیءوب

 7 هک ی تروص نامهب هرمزور لیانس "

 افش زی ورپ : همجرت
 اما . تسا شوخلد و یضار دنتسه
 دوخ نیشیپ ملعم کیوا هک یماگنه
 تاقالم ار شا هدرکن جاودزارتخدو

 راکتآو نشورشربا ربردهدنیآ «دنکدوم

 یروطرههک دریگیممیفصت و ددرگیم
 درب جاودزا دقع هب ار شرتخد هدش
 رمآ نيا رگایتح دروآرد شهاوخاد
 ,دشابوا یدعبییاهنت موهنیو یتعمب
 هدرک جاودزا رتخد «ملیف نایاپرد

 رد , دیآیم هناخب امایاریه و تسا
 ار «امایاریه» « ملیف هنحص نیرخآ

 ییاهنتهب هناخزیشآ رد هک مينيبیم
 نتسیرگ هب عورث هاگنآ ,تسا هتسشن
 یگتسهآب یزیئاپ رهظزادعب .دنک یم
 لناتسز لیاوا بورغ کی تروصب
 و گرسشناتنآزد امایاریه :دیآیبرد
 .تساهداتسیا یتسیذ

 روگ یازرلب
 نب نایرگ یا وآ
 دناس ار یزد اپداب

 «وشاب»

 دیدش ریثات ًأتدسریم رظنب لکثشم
 دوخردیناسآب ارمایف تاش نیرخآ نیا
 هبرجتار نآیتسیابصخش .درک عاقلا
 ییهفرحنار ودرث | نی رخآ ناونعب ,دنک"
 هب تهایش یب ملیف  نبا ء «وزوا»
 تسین «وئادروم» یک دنز تایصوصخ
 وزوازا «یزیئ اپ رهظزادعب»ملیف ودرد
 نامرهق « وئانروم هتخاس «وبات»و

 زا اردوخ قشعو بوبحم رتخد ملیف
 «وبات» ملیف نابرهق . دهدید تسد
 تیاضر مدعاباردوخ هقالعدر وم رتخد
 مایا ریههک یلاحرد «دهدیب تسدزا
 یمهسشقا شرتخد نداد تسدزارمارد
 .تسا یکی هعیبتن اما ردنکرد یزاب

 -دوخفرطب ناوجنبا «بیت رت نیدهب
 هک یلاحرد دوشیم هداد قوس یشک
 و تین هدرم زونه اعقا و ایایاریه
 هدمآ نانآ یودره تاقالم هب گرب
 ردوئانروماب اروزوا مینا وتیهاد .تسا

 و مینک هسیاقم زین یصخت حطسکی

 تیفیک عون نامه اهنآ یگدنز رد
 ,دنکیبیرگ هواجناشی اهملی] توافتم
 «وبات» ملیف ناوج یشک دوخهچرگ |
 هدامآ و دعتسم هک دندرنهکی تااح
 سکعنم تسا راعتنا و یشک دوخ
 .دزاسد

 .درادهمادا
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 یخ

 نونکاتشیپلاس۹

 زا مدرم هک مین اوخیم فاتخم دی ارج ردزورره ۱۳۳۳

 رب وهتفرگ تسدب داةتنا ملق «نیدقتنم و هدمآگنتهب یسراف یاهملین

 لاوزبور یدوزب املسم تعنص نیا و دنز اتم شزرایب تالوصحم

 هدش راوتسا یحیحص ان هی اپرب لوا زور زا هک اریز تفر دهاوخ

 . تسا

نک یم دی دشت ار یل وزنس وقنیابیش هک ی لماوع
 -وتسا رد مه د

 «نیگنسو دایز ضراوع . دنتسه اهویدوتسا جراخ رد مهو اهوید .

 زا یفاک لی اسو هیهت رد اهویدوتسا یلاناوت مدعو نکشردک جراخم

 مهب تسد ,لخادز ایقوذیبو یی اعدمرپ «یرنهیب «یگتسد ودو جدا

 1 .دن | هدادرارق انفضرعم ردار هدیدبنیا و هدادآ

 ات ار هتخي رمهرد تیءضو نیا اهوی دوتسا نیل وئسم یراکمه

 داجیا هحت اف دیاب تروصنیا ریغردوداد دهاوخ ناماس یاهزادنا

 ...دناوخار نیو یامنین

 هکنیا زا نيلرب ملیف لاویتسف نیمجنپ نایدصعم ۱۳۳۶

 لوق اهنآب یلو دندرک فساتراهظاهد رکن تک رش لاویتنفرد ناریا

 نیل رب لاومتسف هب ملیف کی لفاال امتحیتآلاس رد هک تسا هدشهدادا

 ,دش دهاوخ لاسرا

 (نیل ربلاویتسفنیمجنپ ) ۱۹ ۰ ۵ ل اسروسیژر نی رتهبنمدی ار

 دنیامن هیهتملیف کی نا رهتردهک دنتشاد رظن رد ناشوک رتکد قافتاب

 نیا یللعهب یل ودشاب رادهدهع «یعیطم کلم رصاث» ار نآلوالرهک

 ...دشن م اجناراک

 تسد. رد یئامنیس هل ودلاربخم.هار راهچ رد ۱۳۳۵

 ایو هدشن باختنا یعطق مسا امنیس نیا یاربزونه هکت سا نامتخاس

 هک لاوئسنیاباوج رد امنیس بحاص .درادنربخ نآزایسک و هدشدیاش

 سکچیهو تسایرسالعف ماننیا هک تسا هدا دباوجتسیچ امنیس مان

 .دوش راد ربخن آزادی ابن

 مینک ی مهدهاشم ار مالک رو عیلبت تارثازورره هک یثایندرد

 راک رد اصوصخم و هذش هدمد الم اک اهیشوپ هد رپ وراتتنا هن وگنیا

 ناشن یئاهملیفهچ و درادم انهچ اهنیسدنن ادب مدرم همه دی اب هک امنیس

 .د ادالها وخ

 تاشی امنهرادا نیا وئسم و یماظتنا تام اقهفرطزا ۱۳۳۹

 «لوسوس روسف وزپ» سیپ یاهتمنق یضعبهب .تبس روفک ترازو

 فرظ-ا هک-یدایز تیلامف زا سپ یلو دیدرگ فیقزتو هدشضارتعا

 روبز م؛سیپ نآ :« تاک زا یضعب فذح و دم آلمعب نارهترتاعت ,نیلوئسما,

 زا هتفه نیایاه 1
 تب «تفایهحاد ات نآنشیامنو رهدشپواع :تیقوتزا

 یضعب ثحب دروم عوضوم مرخونگی و عوضوم ۱۳۳۷

 ب 1 / 0 صوت یرنهلفاحم

 « ریخا هام دنچفرظ ءویدار یادصشوخ هدنناوخ نگیو

 تیبوبحم ه ریغو « بیقر مامپ « سورع» دنن ام یئاهفینصت ندناوخ

 زا یگمهو, تخاس مرخ هللاءاطع ار اهفینصت نیا .د رک ادیب یصاخ

 یا دص طتف نگی و هکتسن آلثمام| داتفامدرم ناهد هب ودش شخپویدار

 هتفرگ هدیدانآ ر مرخ تامحزوقوذو دنادیم شتیقفوم لم اعار شدوخ

 ۱ . تسا

 فالتخاود نیا نیبر اب نیمدنچ یا رب هک دوشیمهتفگ تهج نیمهب

 و دهدلیکشت زاج رتسک را هتسد کیدهاوخیم نگیوو تساهد اتفا

 .دریگ هدهع هب دوحخ زیناررتسکر ایربه ر

 نیل رب لاویتسف رد یبسانم تیقفوم هتسکش مسلط ۱۳۳۸

 تسا هدومنز ابیسر افیامنیستمنصیئ اس ادشیا ربارهار وهدروآ تسدپ

 زادعب «دوب هدشرشتنم البق هک یتاعی اش فالخ رب 1۱۳۳۹

 هتفرگت تروصیبلاج رییغت اههمانرب رد «نویزی ولت ریخا تالیطعت

 . تسا

 لوا یاهشقن هل اژو الهش تشذگ ملیفرد دوبرارق ۱۳۶۰

 دوج وزآ (ناموتر ازه۴ ۰ دودح) د ای زدزمتسد تلعهبیل و دننک افیاار

 ! دن ریگ یمیرتمک دزمتسدهک دش دهاوخ هد افتس | یز امن هلیلد وا ویشرذآ

 و مغلشو دوخنور یس راف ملیف )نطو مه یارب ۱۳:۱

 رهرد دنشاب یسراف ملی ءازج | هک | رهریش هکر سو زایپو سدع

 دینک هضرع هک یرهاظ لکشرهاب ویتروصرهب «دیزیرب هک یبلاق

 یغولش طس و ارمفلشوز ایپ یانشآ هزم هک ر دقنیمه یسراف یچاشامت

 ارنآ لوپ هتشاذگ شیولجهک یئاذغ درادن یراک رگیدد ادصیخشت

 تشوگبآ ای تسا جاما شآ« دناهدیشک نوریب شبیج زا هناتسدرت

 ل ابن دیضارود اشودنزیم مهیغورآ هدرک رامرهز ار نآو شابزب

 کیاذغنیایوتد وشیمهسوس و مدآ هک تساوی. دوریم شراک

 ... !دزیربنینکی رتسا لاقثم ود

 تسا هتفرگ میمصت ت ملیف ناگدننکدراو زا یکی ۱۳۰۲

 هدادشیامن زین البق هک | رنیلپاچیل راچ تدمل |لیرط یاهملین هیلک

 همج رت ندرک هفاضا اب هلبود زاسپ و هرداروز یرا دیرخ-- دن | هدش

 یمیدق دوجو اب , دراذگب لثی امن ضرم هپ هرابود « ناب یسراف

 .دوریمذنآیارب یدایز تیعقوم راظتنا « اهملیف ندوب

 . تساهتشا دن یمهم ربخ هلجم هتفه نیا رد 1۱۳۰۳

 ابیسرافیامنیس یناموتر ازهلهچ هشیپ رثه نیدرف ۱۳۰:

 لسننب رخ و هنس رگ یاهگ رک ملیف ود ینادرگ راک راک رد هکتیا

 مرک رس مه زاب یلو تسا هدرواین تسدب یتیقفوم نادنچ ناخ

 الیهستک رشاب «دلگشوخ لگشوخ»ناونهب تسا یرگید ملیف نتخاس

 زادرپ هفازگ و وگقارغا و رعاش یناریا دیئوگب مه زاب الاح

 ! تسین

 مانب یناریا هاتوک ملیفنیل رب لاویتسف رد ۱۳۶۵

 هضرع رنه و گنهرف ترازو فرط زا هک «اهلکشم داتفا ی

 ۳۸ هحفص رد هیقب

4 / ۳ 



 : ابیدونشو تفگ
 ناووش ریما

 من دادن نا را زجهب یرازابهک ام 5

 دودحمرا زاب نیمه ردهک می زاس یملیف دیاب

 .دروآیب رد ار شدوخ لوا .
 تستر و

 یبساک عون یاب و تراحت .امنی

 ۱ .تّسا ۱

 سم سس و

 یاهمیفناتسربقناریایاهامنیس 6

 ۱ . تسا یجراخ
 بیت یا

 «. دن ریم یمهد اتسیا اهتخ رد» زا یرب وصت ر دقو و رهچ ونم وا ویش رذآ

 ینادرگ راک ار ابش ۵

 یهنیمز رد رتشیب هک دننادیم
 رظن « دنک یم ر اک یت ر اجت یاهملیف
 ؟تسیچ ناتدوخ

 تسرد الماک : ناورش ریما

 یزاسلیفل وا یهلح رم ردنم «تسأ
 هیهت یهیامرس تفگ زاب نرو هب
 هک مدقتعم نم , متسه ملیف یهدننک
 امو تسا تراجت عون کی امنیس
 ناریا رازاب زج هب یرازاب هک
 ناریا رد ملیفرگا ات میرادن
 هدرکن ادیپ یتراجت قیفوت
 هتشاد رگید یاهرازاب هب یدیما
 رد هک ميزاسب یملیف دیابمیشاب
 ار شدوخ لوپ دودحم رازاب نیمه
 . دروایب زد

 طسو نیا؟ رنه فیلکت سپ #۵
 ؟ دوشیمهچ

 دنیای هقبلا : ناورش

 مه یرنهراک یتراجت راک نمض
 رنه نی انا زیم اهتنم « داد ماجنا
 یلک روطعبیل و دراد فعضو تدش
 رودب یرثهیاههبنج زا دیاپ ملیف
 . دشابن

 عوضومنیا د احب ات امشدوخ هه
 ؟دیاهد رک تی اعرار

 مامت رد ًابیرقت : ناورش
 ...ماهدرک اراک نفا میاه ملیف

 نادرگ راک کی هک امشه

 هب روعچ « دیدوب رت الت رکفنشور
 ؟دیدش ه دیشک یتیعق وم نیذچ

 یتراجت ملیفنم یا رب :نآورش
 نم .دشاب یرنه ملیف دناوتیم مه
 ها را وی ملیفنام رهق ای4 تسا دنک ملیف کی متیررگا هک میوگیم
 رترادشک ار شفرح ای « دوریم

 کی ندوبیرنه رب لیلد* دن زیم

 «روهنب» ملیف نوچ . تسین ملیف
 دوب قفوم یتراجت ملیف کی مه
 «دوب مه یرنه هک میدید یو
 دوبیتزاجتهک نامرف هد نینچمه
 ه دشماجن | ییاهراک نآ رد یلو
 تسا نکمم یسک "ره زونه هک دوب
 ...دنک شرا رکتء دناوتن

 ناوج ناز اسملیف هک ناله
 ناناد رگ راک عقاو ردودن اه دمآ
 « دن | هدش لیب رغ یدودح ات « هتشذگ
 ؟هدروخن یپ همطل امشتیعق وم هب

 ومیدقنادرگ راک : ناورش

 اهراجنا ایم _رد؟هچ ینمی « _دیدج
 لااس تسیب زا هکدنتسه یناسک « مه
 ودناهدرک زاب ار ناشناک د شیپ
 و دناهدمآ رتناوج هدع تکی دعب
 یقرفنآ اب مهامنیس .دنآ هدش لوغشم
 رک تاوافت نیا اب ..... دنک یمن
 لاح هب ات اهناوج زا ما دکچیه
 نآ زا لبق هک دناهدرکن یراک
 میدقزا « هدوبهچ ره. دشاب هدشن

 ,رتدبایورتهب ای الاح هدوب
 ها وخ رط اخ ملیف تیقف وم تلع هه

 ؟ دوب هچن ات دوخ رظب
 زیچ دنچ «:تلعء نآورش

 بوخ مه هک شناتساد لوا « دوب
 مرفآین اث ء دوب هدشهسنال مهو دوب
 رد ناتساد نیا نوچ « دوبراک
 یارب هک داتفایم قافتا یطیحء
 یهلحرم رد ۰ تشادعونت مدرم
 رارق بوخ .یاههشیپرثه« موس
 ءدن دوب بوبحم و فورعم هک دنتشاد
 نمهب + نازورف« یعیطم کلم
 اتراهچ ره هک یتشهبایرُث و دیفم
 مد رم یهقالع دروم یاه هشيپرنه
 تسودا راهن آیاهملیفمد رمودنتسه
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۰ 
 تی یک

 و دننسیاف لب نزاظ)

 یقنورا»یاقآ هکنیا لئمه

 ندنادرگ رب زرط زا «ینامرک
 هلگ ملیف هب هاوخ رطاخ» ناتساد
 :. دتدشاد

 مامت ار هلگ نیا : هناورش

 دنتسین تسیرانس هک ییاههدنسی ون
 یاقآ . دنراد اهتسیران زا
 تسیرانس مه «ینامرک یقن ورا»
 ردستسیت

 دی د کی < هدنسی و کی

 و دراد شناتساد زا صوصخب

 -راک و رگید دید کی تسیرانس
 نیا لاح- موسدید کی نادرگ

 هب هک مهردقچ ره فلتخم یاهدید
 فالتخا زاب دنشاب " کیدزن مه
 یرایسب تافالثخا ثعاب هقیلس

 ابقحهثیمهلاح رهب یلو. داوشیم

 ملیف نادرگ راک
 الامتحا ناتساد کسی یهدنسیون
 امنیستاناکما و امنیس کینکتترهب

 هچم" هک "نادیمن و تسین *هاگآ

 یلیاسُمهچ و تسا نیب ردیتاروظخم
 هب: نا درگ راک هک دوشیم ثعاب
 یاةآ؛؛دشاب روبجم لیدبت ورُییغت

 نوچ « تسا

 ناگدتسی ون لثم مهین ام رک یقنورا
 ینشتشم هدعاق نیا زا « رکید

 لثم « امش یلبق یاهملیف هه
 یزاجت تیقفوم « نات ریخا ملیف
 ؟دیراد یرظن هچ « دنا هتشادن

 یاه ملیف زج_ هب : ناورش
 هک دن ریمیم هداتسیا اهتخردر»
 مدع ثعاب ملیف یهدننک هیهت دوحت

 لیلد هب ء دشنآ یراجت قیفوت
 -تشاداه امنیساب هک یتافالتخا

 رظن ریزز ابهک «اوحو مدآ»ملیفو

 ودوب هدش هتخاس هدننک هیهت دوخ

 لوبق شدوخ مه ارنآ تل وتسم

 ات نم یاهملیفیهیقب ءدوب هدرک
 ررض هدننک هیهت یارب لاح هب

 .تسا هتشادز

 دیرادرظن ردهدنیآیا رب ه

 ؟ دینکب یی اهر اک هچهک

 ود «هدنیآ یارب ::ناورش
 کیو یعیطم کلم رصان اب ملیف
 ۳ دنچ ومراد ردصماح را اب ملیف

 ز ونه هک هدششتبحص مهر گیدملیف
 رد لمع یهلحرم هبو ه دشنیمطق
 هتسا هدم اب

 یراجت تیقفوم هکنیا لثه
 یب وخ تیعق وم «ها وخ رط اخ» ملیف

 8 «تسا هدروآ دوجوب امش یارب

 ملیف کیبوخ شورف مه امش رظنب
 نادرگ راک کی یه دنیآ عضورد

 ؟ تسارث ومالماک

 رما کی نیا « هلب: ناورش
 ایند مامت رد «:تسا یللمل انیب

 و تراجت امنیس."تسا روطنیمه
 هک یتقو .تسا یبساک عون کی
 دراک ای هناخترااجت کی سأر رد

 لاسرخآ ردو تفرگ رارق هنااخ
 دوجوب یشخب- تیااضر یهژی ودوس
 و هناخراک نییعناص مه دروآ

 رگید یاههناخراک تابح اصمه

 ات دن وریم ریذدم نآ"لابند هب

 زتد ابزار دوش *قهت اخراک دوس
 عون تکی نوچن مه. امنیس « دننک»
 نادرگ راک یتینیاپ «.تساا تراجت
 بیصن یرتشیب لوپ هکدنک ,یراک

 .دوشبهدننک هیهت
 ملیف کی تیقفوم مدعوهه ۰

# 

 وربوروها وخ رطاخ ملیف شیامن* لبق یدنچ
 ناورش ریما مانیتراجت تیقنوم ابملیف نیا ندش
 هکالاحو تخادنااهنابزرسرب ار نآ نادرک راک

 تسا هدیباوخ ملیف نآ یراجت قینوت یادصوّرس
 و ناورش ریما اب ییوگ و تنگ هک تسیئدب
 هتشاد یلک روط هبواراک زرطنوما ریپ ییاهفرح
 ,میشاب

 نآ یهدن زاس دیعبت ثعاب یتسیاب
 . ؟ دوشب

 هک منکیم رکتف نو نالوق
 هب ملیف ود یکی ات اههدننک هیهت

 دنهدیم راکسناش« نادرگ راک

 امیط « دشنقفوم مهزاب. رگ یلو
 « دوشیمن رضاح یی ه دننک هیهت چیه

 ار شل وپ ناموت راز ۰

 ضوعهبات دهدرارق وار ایتخا رد

 دوجوب شدوخ یازب ررض « دوس
 . دروآیب

 تسهذآ ناکماامش رظنب ۵

 ؟دوشب
 دوشیم یتحار هب :ناورش

 یی اهملیف هچ هک درک ینیبشیپ
 .هن یی اهملیف هچو دنکیم شورف

 دنسپ مدرم ناتساد یملیف رگا
 شیاهملیف رتشیب هک یناذ رگ راک

 زور یاهدشیپرنهو هتشاد شورف

 یوز:هتفهود اعیط دشاب هتشاد

 و دوشیم مومی یم نا ریزا

 یا رب هک تسایفاک هتفه ود نامه

 :. .دنکن دیلوتر رض دننک هیهت

 دشاب دبناتساد ؛سکعرب رگاو

 -هشیپرنهو هب رجتیب نادرگ راک
 عیطل اب ملیفنیا ؟دنش اب مان یب ام

 دهاوخ نارک |یور هتفهکی طقف

 هتبلا .دب یتیمقوم رد مهنآو تفر
 ائانتسا یملیف نینچ «تسا نکمُم

 ادیپ یتراجت تیقفوم رازهردود

 ائانغتسا هک متنگ بخ یلو دنک

 نر دتفا سما نقافتا> نینچ
 راک اهن اوج هک دیتفگ البق ۵

 امش *دناهدادن ماجنا ییهزات
 ار کیچیه راک لاخهب ات ًانقاو
 ؟ دیا هدیدنسین

 همهراک اقافتانم :ناورش

 «یئوج رهم ریظن 6 جدنسد یم ار

 «بیزق روپاش ءیمی رک ترصن

 ... یپایمج «یرذانریما

 ۳۸ هحفص رد هیقب

 « ها وخ رطاخ » رد نازورف و یعیطم ک ام

 مو هحفص



  ؛یاهامنیسبشما همانرب

 اییملا - اکسوت - داگ راساپ - 412 ب نامک "نیگنر- ودیل - دن وهش - سک ر-ایسآ
 ظفاح و انابد و كا و امنیس نب ویارد و هزو ریف - انادنام - قرش - تکلفخرچ

 :یاهناتسرهش ردنارهتاب نابزمه

 (یئالطرهش - ژورنلوم)تشر - (نوراک - لحاس)زاوها - (ورتم- یرپاک ) زاریش- (لاتسیرک - لپورتمامنیسم)دهشم
 اهیک - الیهس)نادابآ - (کیتنالتآ) هاشنامرک

 ۳۳ هه

 ( هیقب ) ییافص اضد
 یاهملیف دیدقتعم امش سپ

 هچل اقو دمص فرخ زم و لذتیم
 نیرتهب .هلاویاو نامیاس ترضح

 « دندوب امنیس نیا یاهملیف

 ... هک ًاعقاو

 اهملیفنی انم نوچ- ییافص
 راهظا ناشهراب رد ما هدیدن ار

 . منک یمف رظن

 لذتیم یامنیس زا امشسپ -
 تسالاح « دیتسه عالطایب نا رپا

 ضوعمد رم رکف میوگب امشب نم هک
 ترضح هچیل اق رگید مد رم « هدش
 ار دمص « دنها وخیمن ار نامیلس

 ردهک دایصزیو رپ نیا « دنها وخیمن

 ًافداصت دوشیم قفومملیف دنچ

 ملیفرد دربیم مه نالک ذوپ

 ردارب «دنک یم طوقس شرگید

 تاف رخ زم نیا زا رگید مدرم

 ۳ هحفص

 کی هرخالاب .هدش رپ ناششوگ

 فیئکیاهمایف نیا هک دس ریمزور
 ردو شن اگ هدن زاس دوخیا رب طقف

 . دوشهدادناشن اهویدوتسا

 ملیف یروشک رهرد-ییافص

 رکف دوشیم هتخاس بوخ ودب
 نرتسولذتبم. یاهملیف امش منکیم

 هک دینک یمن هدهاشم ار یثاملاتیا

 یامنیستهنصلاذتبایور تشگنا

 میوگب دیاب «دیراذگ یم نا ريا

 ناریاب هک یئاهملیف نیا هزات
 الاو دنوشیم نیچ تسد دی آیم

 و هسنارف « ایل اتیا رد ییاهملیف

 نااکماهک دوشیم هتخاس اکی رمآ

 ناشن ناریا رد بش کی دراذن

 ملیف یروشک رهرد .دوشهداد

 یلو دوشیم هتخاس دب و بوخ

 یاهملیف یجراخ یاهین اپیک

 دنزاسیم لا ویتسف یا رب یصوصخب

 زاشیب ین اپمک ره منک یمن رکف هک
 نامه.دز اسبینانچ نیا ملیف کی
 یداصتقا ویراجترظن زا هک روطر

 مکحتسم ار نیت اپمک یاههی اپ

 لاویتسف یارب مه یمایف دنک یم

 رظن زا هچن انچرگا هک دژاسیم

 « درواین تسدب یتمقفومیر اجت

 ملع اب «دوشن دراو واب یا همطل

 لاویتسفیا رب هک ی ملیف نآ هکنی اپ

 الصاشیراجت هبنجیور دزاسیم
 رب اشیافرص طقف دنک بتا باس
 .دزاسیملاویتسف هب لاسزا

 امش هدیقع دض تسردنم -

 امش هتفگ فالخ رب نوچ مراد ار

 یجراخ فرخ زم ولجنب یاهملیف
 و دن روآیم «؛ناریا رازایب ار

 امب مک یلیخ ار بوخ یاهملیف
 نا ریا راز اب نوچ « دنهدیم ن اشن

 راتسا وخ هک تسا هدا دن اشن یب وخب

 نرتسو دنرچ یاهملیف نامه

 هدازهمالع اضر : نادر

 یرواجم اضر :ددربم

 ناژورآو : نتمدزوم

 وصان - یتیگ :نادناوخ

 ناژن ندمترصاف :هدن

 (دیشمجتخت)سولاچ - (جات)نادمه - (ایرآ)نیوزق - (نهیم)رهشمرخ - (۵

 [2- جسد سس حس سر

 تسا یئوکسن ا رف وچیچ ویب ایل اتیا
 « ینیل وز اپ « ایل اتیا نیمهر دالاو

 ینیلف « یتنوکسیو « ینیلسور
 هک .دنتسه نارگیدو ین وین وتنآ

 امشیلو دن اسیم یل اع یاهملیف
 یاهملیف زا کیمادک دیئوگب نمب
 « یرتیج ایتاس « ینیلوزاپ
 « رادوگ « نامگ رب اواسوروک
 ناریایاهامنیس رد ار نا رگیدو

 هر اش | میرذگب هکنیا زا « دیا هدید

 یجراخیاهین اپمک هکنیاب دیدرک
 یتراجت ول ذتبم یاهملیف لب اقمرد
 یرنهأف رصملیف کی دن ز اسيم هک

 امش . دن زاسیم اهلاویتسف یا رب
 نیا نتخاس دوجو ابناریا رد

 یا رب یملیف ایآ لجنب ملیف همه
 ودش اب یرنههک دیا هتخ اس لا ویتسف

 ؟دیز اسیمایآ

 درادهم ادا

 یلاطعیتنج جریا :تسعس



 ا راماس

 زاینا ری ایهژات ملیفتد

  نیشنلبا مدرم ییگ دنز
 نیشن لیا مدرم یگدنز ه

 هک تساینی ریش ثداوح :یاراد

 و نازاسملیف هجوت دروم هراومه
 ردیلوتسا هدوب اهسیون ویرانس
 اهملیفعون نیا رتمک ریخا نایلاس
 .هدش هتخاس

 نا رک انا ریایهسسومآ ر یخا
 («هن اتف» ملیفهچهت اب ار یک هک

 یملیف هیهت راکب تسد ءدومن زاغآ

 هدز نیشن لیا مدرم یگدنز زا
 . ار اماس»مانبتسا

 عاجشرتخد کی مان اراماس
 ملیف رد وا شقن گامی هک تسا
 وباذج یهراتس« یلیل»اب روبزم

 نیا تما یناربا یاهو
 یحاوت رد شیپ هتفهود زا ملیف
 هتفر نیبرود یولج هاشنامرک

 تعاکیزا رتشیب نونک اتو تسا
 شقن رطاخب یلیل . هدش هیهت نآ
 هدهعب ملیف نیا رد هک یبسانم

 روخرد یزاب دیامنیم یعس دراد

 نیمهب دهد هئارا نآرد یاهجوت

 2 را ی تک
 تغارف ماگنهب « اهزور دهاوخ

 یزادنا ریت ویرا وسبسا نی رمتهب
 مزالیاه هنحصاتدزرویم ترد ابم

 .دنک یزابیبوخب ار

 رد ار یلیل لباقم شقن

 یللملا نی, هشیپ رده « ازاماس
 رد تک رشاب هک یناریا یاهملیف
 ترهشیئایتسآ ویئایل اتی | ملیف دنچ

 تسدب ناریازا.جراخ رد یدایز
 هدهعب «یلبضافاضر» ینعی هدروآ

 ریظناهرابذونک ات یلضاف . دراد

 هدهعب اهملیف رد ار یئاهشةن نینچ
 دی امنیم یعس راب نیا یلو هتشاد
 یاه راکب تبسن یرتهب یزاب
 ء دهد هماداشاهتشذگ

 نیدمک و هشیپ رنه اتکی هل ادسا

 زایکییئازپا یاهملیف دق هاتوک
 ازاماسرداز دوخیاهشقن نیرتهب

 هک یناریایاهملیف یهزاتو ناوج
 رد هاتوک شقن دنچ هتشذگ رد

 زین دوب هدومنیز اب یناریا یاهملیف شمرذ انهشمقه دننامهک دراد هدهعب

 . تسا هدومنافی || رن آش دوخصاخ
 اب هشیپرثه یناشخر اضر

 تیل اعفتسا یت دم هک رتامت هقباس

 و هدومن زاغآ ار دوخب یئامنیس

 -نوراه» شقن رد یزاب ]ریش

 نایاپب هسابع» ملیف رد ار ,دیشرل |
 زا رگید یکی رگ افیا هدناسر

 ... تسااراماس» هدمعیاهشقن

 یا هشیپ رنه «نیتم ارزو رهش»
 یاهملیف رد ار وا نونکات هک

 بملیفنوتکا مهو میاهدید یدایز

 یکی و ینابرق « هعجاف تعاس یاه

 تسد رد وا.زا زین رگید ملیفود
 شقن رگ افیااراماسرد تسا هیهت
 هراتس وکین. تسا ملیف یفنم لوا

 یلضاف اضر

 نارود شقن نیرتهب اراماس رد

 و دراد هدهعب ار دوخ یئامنیس

 ین امزهک ابیزهراتس الیهس هرخالاب
 نیرتبوبحم ونی رتراک رپ زا
 بوسحمیناریایاهملیف ناگ راتس

 تقوم توکس کی زا دعب دشیم

 بسانم لر کی یافیا اب رگیدراب
 یهنیمز رد ار شراکاراماس رد

 .دریگیم رسزایرگی زاب
 دش هراشآ هک ر وطن اتم

 زا .یاهدسع تشذگ رس «ارامراس#

 یبل اقرد هک تسانیشنلیا نین اوخ
 هدش هتفرگ هرهب نآ زا هزات وون

 تتسیرانسنی رتهب ز | یکی اهتدم وتسا
 یویراتسیور یناریایاهملیف یاه

 اراماس,تساهدومن راک و رکف نآ

 نارادربملیف زا هک « دناره »ار
 دن یلفاتسا رنا ربا امایف سیدق
 زا شیب نونک اتو دیامنیم یراد
 . تسا هدشهیهت نآ تعاسکی

 رئثهرپ هوالعاراماسرد

 ایدجیهرهچدنچ مید ربمان_ هک
 نیا شیامناب هک دنرا دتک رش
 دنچ ملیف نیا رد, دنوشیم یف رعم

 «یئافو» یادص اب هزات گنهآ
 اب دوشیم هتفگ هک هدش هدناجنگ

 قفومیاهگنهآ و زج اراماس شیامن
 .دمآ دهاوخرد زور

 تسا یلوصحم هک اراماس

 اب" نارکا ناریا یهبسوم زا

 دوشیم هیهت تاجن ودنا ره یراکمه

 «تاجن» رظنریز نآشخپ روماو
 7 .دد رگیمماجنا



 :تختیاب یثامنیس هو رگ نی رتهبیهمان رب

 اد ورا - اراگ این -یریاک

 انا وایس - دن ولا - یهایم

 یسودرسف- یر - نایک
 راکسا- تایل رام- سوذارا

 (تاهلق ییهیسر ولیس) ... 9

 ( هیقب ) هعفه نیا یاهربخ

 تلیه هجوت تهج ناملآ ترافس یمسر نتلویزا لقن هب داوب هدش

 ,تسا هدشن هزیاجهدنرب یل و هدومن اد یروژ

 شیامنیا رب «ریپسکش» هتسج رب رثا«موسدراچیر» ۱۳۶۰۹

 ناونعهبارنآ «یدیشر دواد» و دد رکآیم هدامآ یلم نویزیولت رد

 -نایریصن یلع» .تساهدیزگ رب نویزیولت رد دوخ همانرب نیل وا

 .دنشابیمهم انشی امن نیا یلصا نارگیزاب «یدیی اتهنازرف- یم اظتنا

 ملیفا رب یسویدوتساو شوگ و گ تیاکف . عوضوم ۷
 ۱ یهقن نآ رد شوگوگ 5

 ود تراشح ناربج یارب شوگ وگ ضوع رد.« دش یضقنم تش
 نیا ح یاهملیف رد هک تخاس دقعتم ملیفا ری یس ابدیدج ۳

 .دنک تک ارش ویدوتسا

 تسا« رصیق»ملیفژاتن و«لوغشم «ین ایمیک دومسم» ۷۱۳۶۸

 رثاکی هدناهدید ار نآ زا :یئاهشخب هک اهنآ هتفگ قبط « ملیف
 دارق(رضیق» زا دعب یئایمیک . تسا ناریا یامنیس رد هداعلاقوف
 دادر ارقودزینودز اسبملیفان ایرآ یارب ار «یشح ویاههفوکش»تسا

 سابتقااب ار ؛لوا ملیف تین دیمب نت مایپ تکرشاب

 .. دنک عورش«لک آشاد»زا

 نینراهچ» ردزین اهملیف نیا « یوق لامتحا هب ۳۵
 «نوکی زیتاس» :دشدنه اوخ هد اد شی امن «ایشمج تخت ز | ریش «رنهنشج

 :نینچمهو «نوسد ز اچی رینوت»زا«تلمه»« «ینیلفوکیردف» یلاجنج رثا
 ,«كو رب رتمپ»ز | « ریل هاش»

 ردوگتفگ و رنهنشج نیمراهچ یاههمان رب اب یئانشآ تهج
 نتاعویطم هبحاصم کی« هتشّذگ یهینشزور « نآ یاههمانرب فارطا

 نیرسفم و ناگدنسیون نآ ی هک دیدرگ رازگ رب «کن ولتع» رد

 1 زن هم هبحاصم زا دعب . دنتشاد روضحت نارهت تاعویطم یرته
 .دوبهدش هداد بیترت «یلنکو ک»

 .دشن رشتنم «امتیسهراتس هتفه نیارد ۱۳ ۵۰

 نیازا هکدنتسه رادیرخو هدننک (هیق)دا و رش ریما

 دورو دروم رد ام نیل ووسم هک ۹
 « دننکیبث لرتنک لجنب یاهملیف دن :لاوسنیرخآ اماویه

 یراشرس دوبو هدرک هدافتساءوس ٩" کمک دد یشقن هچ"تلود امش
 مهچ ارام یامتیس عضوو دن ربیم دو ؟ زاد ی

 ورم یرثّوم شقنتلود :ناورش
 ییهمآ اطءابنم . دشابهتشاددن | وتیم
 هلاسم نياهب تلود رکاآ مراد اهروقک رثک ا یامتیسردهک

 نیا یولج یدح اتو دنک ی گ دیسد یاه روشک رثکااهبهک یی اهترف اسماب و
 لذتبم یاهملیف ناشورخ لیس انشآ کیدزن زا و ماهد رک ایند
 ؟نوملیم «نویلیم جورخ و یجراخ یهرک ی وررد یروشک چیه ماهدش
 رظن زا امروشک یهز ادنا هب ضرا
 و ردیب یجراخ یاهملیف دورو
 «نا ریایاهامنیس .تسین هزاورد

 تسا نیجرانخ یاهملیف .ناتسریق
 هک ایند یاجرهرد « تقیقح رد

 عیزوت ییهدع دوش هتخاس یملیف

 تباقردریگبار تکلممنیازرا

 یاهملیف نیا اب ثریا نازاسلیف
 نآو هدش رتمک یتراجت لجنب
 رتهب یاهملیف نتخاسردیعس تقو

 .دوشیم رتشیب

۶ 



 (هیش) اه د ,يجی وسنآ ۱

 رهورف ریگن اهج رسمه «رهورف سیگن رف»میدینش 8
 اب ی یکی ص هک رهورف الیلردامو «فاک رتسم»

 یاهملیف :رد هراکدب نانز بلاقرد یسکس شقن دنچ یافیا
 شرهوش اب درا درظن ردتس ا هدروآ تس دب ید ایزترهش ین | ریا

 شتس ودو هدش انشآیوابیگ ز اتب هک ناوج ابو دنک هک ر اتم
 :. دیامف جاودزا دراد

 رطاخب تساوخیم زین لبقل اسدنچ رهورف سیگن رف
 هک راتم شرهوش اب یناریا یاهملیف ,نادرگ راک, کی قشع

 میمصت نیا زا_نایفارطا تطاسو اب آدعب یلو دیامن
  دش ف رصنم

 یاهملیف یهدننک هیهت «یدایص زورهب» میدینش 0
 ملیفژامیا لم اعریدم و هعج اف تعاسو طخ تفهاضر «پاقهس

 «سمش ریما»هب روب زمیاهملیف ندرک راذگ اواب درادرظن رد

 رد دوخیدعب یاهتیلاعفزا تسدو هیامن لحنمار ملیفژامیا

 ؟ میمصت نیا تلع,آرهاظ . دشکب؟ینا ریا یاهمایفیهیهت تهج
 یهیهت هار) رد هک تسا یتاوارف تایز رطاخبیدایص
 . تسا هدشلمحعم قوفیاهملیف ]

 زا یکی یارب یمتسر جریا هک یاهمان ميدينش#
 پاچ شیپ هتفهدنچو هدومن لاس را اکیرمآزا یگتفه تالجم

 نیلوتسم زا وهدمآ نا رگ ل وا زا رت ناگشیپ رنهزا یا هدع رب] دش
 لمعب یریگ ولج نآهمادازا ات دناهدومن تساوخ رد اکیدنس

 ام ناگشیپ رنه» تسا هتشوت دوخ یهمانرذ یمتسر .دنروآ

 هک ت سا نیمهرط اخب و دنتسه تامولعم مک و داوس؟مک ًامومع

 ل وغشم نونک | نم هدش ه دننک هتسخ و تخا ونکییفا ريا یاهملیف

 عضو دننک نینچ مهیرگید ناگشیپ رنهرگ او ماهدش لیصحت

 ناگشیپ رته زا یاهدعیلو . دش دها وخ رتهب اهدعب امیامنیس

 رد هتسناوتن و هدوب داوسمک شدوخ یمتسر نوچ دن دقتعم

 .هد رک باسح شدوخ لثما رهمهدوشب یزیچ نا ريا یامنیس

 ...دوزیماد شزدپهار «ا رثانیسیسلاذ

 مادقا «ین اکیرمآ ییامنیس یهیرشن کی شیپ یدنچ

 دون هدومن«|رت انیسیسن ان»یگ دنز یهد رپ تشپ تشپ لیاسمجرد هب

 شیضوصخ یگ دن زرد اروایداعریغو بیجع لا وز رفک او
 و یلپ وتف ییاکیرمآ یهلجمنآ لابندب .دوب# هدزک المرب

 هب ما رتانیس کنارف» شردپو یسن ات یگ دن ز, نیب یی هسیاقم

 نینچ «یرذپ .نانچ هکدوب "هتفرتگ هجیتلو یر تم

 ! دیااب یرتخد



 |: هتیسزد و
 تن وما راد

 یاهیس یسکس تنرتسو یدمک ملیف نیل وا

 دوویلاه نآ رتخ دنپ رتابب 9

 اریاخ یر ه گر اوساروس ۱

 نرو نذر میش رد

 ۱ نیاشرد یوبواکدد

 نورت ال تآوس . زنوج یلرش:

 . زرچلیپ لارنج ل انثن لو

 7. دیابت هعجارت امنییهشیک بی ور
 < , .هحفع

 :تختباب یتامنیسهو رگ نی رتب وق همان رب

 نارسبا-تایفیساپ-لاسروینا
 وکان وم-دا ره-نوفسیت ءانناس

 شو براد-_سیلوپسرسپ
 باتهم - ارد - نوراک

 (شرجت) | راتسآ...9 لاتس رک

 دیفم نمرب مایگاربس

 لر
 ریورخسیگرف ۵

 رسپوزگریگنایج 1۳
 یییتسو دمخ 1
 یمشدمحا

 قیجح. زانیش ار
 ناقی» ۲

 رسو نه الیل

 ۰-۰ پس سس

۷ 



 نامدوخیاهزژاس ربخ

 شیامن هناورپ

 شیامنهنا ورپهتشذگ هتفه هه

 هرادا فرطزا «یشاب میک» ملیف
 .دشرد اص روشک یئامنیسروم لک

 هیقاثیم ویدوتسا لوصحم نیارد
 یرون زیورپ ینادرگراکب هک
 یرادربملیف دنمج رانویامه طسوت

 ؟مارالد نریا؟یمیرک ترصن هدش

 یدیفم « عیفش « هدازیلا ورهچ ونم

 یارب.دنراد تک ر ش انایدوددجت

 «هداز ریم یبتجم » یشاب میکح
 مایف نیا تساهتخاس نتم کیزوم

 هام دادرما رحایااک تسارارف
 هداد شی امن یرپاک هورگ رد

 .دوش

 دراد هماداباون

 تعاسکی دودح نونک .ات ۵
 هزات لوصحم «باون» ملیف زا

 داوج ین ادرگ راکسب ملیف دزی

 م رهج ردیقداصیلع طسوت یرهاط

 نیا رد .. تساا هدش یراد ربملیف

 هل ا بیبح»ا رن آ یویرانس هک ملیف

 قوث و رهچونمتسا هتشون «یئامسک

 ملیفشخپ تیتفوم زا دعب ۵
 شی امن هک فوز اماراک ناردا رپ

 هتفه-میتشون هک روطنامه - نآ

 یلم نویزیولت« تفای نایاپشیپ

 هک ار یرگید ملین سشخپ

 شخبتفه رد«یس.یب.یب» طصوت

 ملیف نیا . درک زاغآ هدش هیهت
 تشپژوگ »فورعم نامر ساسارب یئومنهک « ینایضرنسح « روشناد ادیل

 .دنرادتک رش یمادنا ریشو هفکاع

 هیهت ینادنب یلع دمحمار باون
 ,دیامنیم

 یعیطمکلمیاجبیما دنا ریش
 یعیطم کلم رصان نوچ ۵

 و لحم رتنالک ملیف رد دشن رضاح

 «تسدپچ لامک » رگیدیتر ابب ای

 تدوب یلهاجو .یلمخت هالک را اخب
 ناگدنزاس اذل دیامن تک رش نآ
 یمادن ا ریشاب یدادرارقملیف نیا
 شقن نیارگافیا یراتدن دومن دةهق

 هیهت هتبلا.ددرگ زوبزم ملیف رد
 ملیفمامتا زا دعب هبدش لوکو منآ
 اب تسا رارق هک .«زاادنا کاکر»

 یلمقع یضترم و نازورف تک رش
 دمحم ار ملیفود نيا.دوش هتخاس

 یماهس تکرش یارب یدنرز یلع

 . اد اسب )شکر وقاقع امت

 ناکورک
 ید رون امیا کیب هتشذگ هتفه»

 دقعنم ملیفتاگ رهم اب یداد رارق
 نیا هزات لوصحم رد ات دون

 یدوزب تسا رارق هک ویدوتسا

 یولج یئافصاضر یقادزگ راکب
 «ناگ و زگ »نآوتعتحتد ورب نیبرود

 نیدرف تسا نکمم .دی امن تکرش
 ... دنک تک ر ش ملیق نیا رد زین

 گرزب هدنسیونیهتشون «مادرتن

 وه دش هیهت «وگ و هروتکیو» هسنارف
 دنم رده «پووتد وو رتپ» نآ رد

 ناتسلگنا یامنیسو رتائت روهشم

 افیاارتشپژوگ یودومیزاگ شقن

 ارجا «دن ومیدیراگ»و دنکیم
 رعاش «راوگنارگ» شقن هدننک

 .تسا

 لایرس نیا نادرگراک
 « زن وج نالس سج » ینویزی ولت
 ,دشابیم

 هتیرا و شیپ هتفههبنشود ۵

 .دش نثخپ» ٩ .لااناک زا وک و ک
 مرخ هل ااطعهم ان رب نیا هدننک هیهت

 تیانعء هیدهع «وترپنآ ردو دوب

 تک رش رگید هدنناوح دنچ و

 .دنتشاد

 «تخ ردرپغ اب ربیا هچیرد ۵

 نویزی ولتزا ارنآشخپ ربخ هک

 یرسا رس همانربزا« میتشون هکبش

 دش شخپ
 رصامشتایبد] .ورعش هی ادنمقالع
 .تسا هدرک بلجدوخب ار

 جودو طعوت)هماطترو نیا

 هجوت هک میدينش و

 ارجا و دوشیم هیهت «یمامخروپ

 «ثلاث ناوخا یدهم» نآ هدننک

 تسارصافت تور اش
 ویدار بلاج یاهریخزا هه

 یریگ ولجشیپ هتفه ردنوی زی ولت
 رد اههنارت زا یدادعت شخپ زا

 .دوب نویزیولت وویدار

 نامزاس یقیسوء یاروش

 نویزیولتیاه ربخ هیشاح رده

 هدنیوگ یریمشک ما رالد هک می دینش

 زا دعبنویزی ولت یادص شوخ

 دوجو ابشرهوش اب فالتخ | اهتدم
 وا زا رسپ کی ورتخد کی نتشاد
 . دشادج

 و۵ 5 ۰ ار...و

 میرم « دازخ رفنودیرف ۵
 هتفههعمج « هلاژوشب ات « نی ورپ

 ر اظتنا رد»فورعم هم انشی امن شیپ

 دند رک ارجا ویدارزا ار «ودوگ

 تروصب ادتبا رد شی امن نیا

 هک ینامز دمب ودشزاغآ یدجدلماک

 تیوه؟دروآیور زنط یاههی ام هب

 هش نشور یعقاو «یودوگ»

 شیپ هتفه «بشگنج» ۵

 ةراب رد تشاد ید رگزیم ویدار

 میها ربا نآ ردهک یسراف یامنیس

 یمیرک هلا ترصن ؛یرون هجاوخ
 نید رفیلعدمحم و یسو واک گنشوه

 تالاوتس هب ودنتشا دتکر ش نآ رد

 . دنداد خساپاهناوج یدادعت «ناریایلم نویزیولت ویدار

 ار زور یاهگنهآو اههنارت زا

 نطو داد نضیذشت نششپ لب اقهریغ
 شخپز اهک درک مالعا یاهمانشخب

 .دوشیراددوخ اهگنهآ نیا

 هک زور فورعم ٌةنارت ود

 «هنمآ»دنوشی» هم انشخب نیا لماش

 زا «منکی مناوورد» و یساغآ زا

 هیقب . تسا دازخرف نودیرف

 عونمم اهنآ شخپ هک یئاههنارت

 هناویدلد : دنتسهاهنی اهدش مالعا

 « ین ودیم چیه « یز ابهسوپ . ههلازا

 غورد.جری ازامرادنیراهب وتیب

 جنر «هرهق نماب یداش « هناقشاع

 « یتیگ زا مدیشک هچوتیب ویا دج
 نآ « ینارگیداب وت هک منارگن

 هراپربا « هشيمنشوم اخ هک هقشع

 نسوس زا کشا. ایرولگ زا هراپ
 زا هگنت ملد ویئادرتخد اسنلگ

 . هیدهعزا نامسآ تفه« یساغآ

 نایدهم زاهنارت رگید یدادعت و

 هن امیپ ؟هتشهب «نیشار « یئافو؟وترپ

 یرظن « یلن « یعاجش « ء ایض ء رصان

 .تفآو یرلگیز

 نوپزیولتویدار نام زاس هه

 هعمجزآ هک درک مالعا ناریا یلم

 ما. :فایاههمانرب شخپ هتشذگ

 زا ( ایرد ویدار دیدج هدنتس رف)

 . دشزاغآس ول اچ زک رم

 هب هجوت اب هک هدنتسرف نیا

 لامشلحا وسهب مد رمندروآ یور

 راد هدشسیس اتناتسب ات مایا ده
 یا

 شخپ هلمج زا یعونتم یاههمانرب

 نوگ انوگیاهشرازگ ویقیسوم * ربخ

 همانربنیا زا یدایز مهس. تسا

 صاصتخاد اش یاههن ارت شخپ هب

 .دزراد

 یدیدجهم ان رد «بش هار» ۵

 تعاسزاشیپزور دنچ زا هک تسا

 زورره دادماب ه ات بش همین ۲

 نایرجم .دوشی شخپ ویدار زا

 بشرد نارهت غارسهب «بش هار»

 و دباوخیمن هک ینارهت ؟ دن وریم

 .دزاسیم ار «اهراک بش» یگدنز

 ینوگ انوگ دا رفاابهمانرب نیا رد

 دنن امیم رادیب بش فاتخم للعب هک

 .دوشیم وگ و تفگ

 ء ,هحنص



 مدنمک رم نودب وقن زا ...مایف دقن تاحفص هراب زد

 «د ایتخ »رد هب تی اغرد ملیف دقعنم هک ٌریگن ا مغ تار ایتخا»"
 «تارایتخا»ودوشیم متخ هی رشن کیزا دنچ یت اخفص ان هحفص نتف رگ

  ماقم ره طسوت ,شفرح هملک راهچ ندشن کبلوگنا هتب شرتشیب
 «ریب درس»و«ریب 3 تایهرد الومعم هک شیدن اتحلصمو هاروخ ریخ
 .تسا رضاح و ره اظ «ل وئسم ریدم»و

 اجنیا هب تی اغردزین ملیف دقتنم کیزیگنا مع (تاراجتفا»
 اش امت زا یضعب وگ وتفگ و تحَب هسلج کی زد لذملایف هک دوشيم متخ

 ز ایا هکحضم زیمآ نیهوت ینحل اب و قحم یر اکبلط «تایه»رد ملیف نایچ
 مامت لاحب هک دنزاونب ار وا نانچن آ یناههم ان اب ایو دف اسب 1
 ندزین اجمو تفم ملق ودوخ یگ هبلط و هدش فلت .یاهزوزو,تاعااس

 دقتنم کی موتحم تشون رس .. دروخب .تسات دوخ ز اق کی ات دصایو 1

 هبستکم یاهتهاج و هن وگنیا مغ ریلع-تی اغ رد زین ملیف بر ایتخ | يب ۱
 یسیون دقن راک هما دا هب 3 نهوم یاهلمعلا سکعو یعامتجا ۲

 هک دینیبیم. .دماجنایم نتف رگ رس زا ز اب, هرابودو نتیف زک رسزاهب
 نیمهزا اما میتفایب »لک راکیز اب میرا دیسیوف هدنک اپ نتادمزا دم

 هتشا دهدرک «یطدالبق ایا منک یمن دهعت | رر اکیا ماود-لوا تشخ
 یاهریسفت هعل اطم لها هک یاهدنناوخ امش اب "زیقح نیا بمیش اب

 راتساوخ ینعی .تسا هعفا رمو اوعدو وگتفگ بل اط دیتسه یه امنیس

 را رقروطنیا مینک ظفخا رندیشک سفنیآ رو دوب سحو میش بیگ دز ۱

 و دنتسهلی امهک اهن آ هتبلا + میسیونب اممه دینی ونب امش مه هک متشاذگ

 و شواک هوخن «و طابنتسا ناب رجمردآ نان ریو ام نه وخ یم
 .ار.نیا هتفرف مدایات . دنهدب را !رق :امنیس زا: ناش دوخ یباایش ززا

 : و لماک وعماج.« لصفمو دنلب . دینکسف افتک | مهم ات وک رظن هب هک میوگب «
 امتح (هتبلا دقن درومر د) دیآ یم شیپ ن اتیا رب مه .شس رپ وذ اوئس را

 رودقمل | یتحومینک | دیپ ناتیا رب ار اهلا وئسباوج , مینک یمیعس . دینک هبت اکم
 شیپ یروخلدامآ دینک لم اک ار: اتدوخیاهدقن ات دًامتعا لب اق و دنعسم
 ندشن پاچ" هتبل ادصو ميدرکذ باجار یریسفت ایودقن رگا دیايف
 و لشتلع نالا .دیریگن نآندوب»نفزو اب ور 9 ۱

 !هیقار کل اامم زا یضعب رد , امنیس .۵ را

 کم اتوضف ملقب وا بحاص الامتحا هکنیا 3 هد رک باخت ًاذوخ"
 تس ۷ زوظنم هتل هی دنا۳دف  تحاضم ن دش اچ "یا ربا رز ندقن- سا

 ی قو تاهچ (هدننآ وخ هدننک دروجنم اوت
 لی مت یم آ ریخ 

 ۰. رتشیب دیباش, هکیووعن اه « تاتس ودا .دینیبب..:

 ز ین, « دن راد دوخ «صاخ» یطب رو طخ تایرشت
 ۵ هی رشت ردجردنم بل اطمل اک رب : مک اح از یضاخ "متهج»وقأیس مآدک ره

 » نییامیس :یاههلخم دو ذعم زا. هلجم ییدقن . تاحفضا لق ال + .میهادوخنم
 . نیا اب:تسا_هیمش ,هزچعمآ هب ناشت ایج هما دا ًاعقا و هک لمافو لک

 ِِف رام

 رت منتفمو رتمرتحم «هث داح»زا ن امیا رب «هعج اف»حرط ًاضرف . میهدب
 نیاو دادناشنار «یقیبطت» یسررب کی شزرا «راک»رگا . دش اب
 «هنومن» دّوخ تقیقح و تلاصا تابثا رد اجب اج یقیبطت لیلحت
 ًافرص یدیداب وژیگ هتسخ و یریس رس زا هک یدقن زا «درک هئارا

 تسد:تسا هدش هتشون 3دنک نامبیصن یزیچ هکنفآ یبو یاهفرح
 «نادرگ ز اک»ونعون هب ار«نا درگ راک هدنسی ون »اضرف ایو.میئوشب

 هن اگ | هج هک تسی اب یم اهنیااز کی رهدزوآ رف .مینک ه اگن رگیدیلکش هبا ر
 نابزب . دش اب ل ومعم زیف هن اگ | دج طب اوضهک تسی ابیم . دوش یسرزب
 یاهدقن زا یرایسب تسا زونههک زونه-میهدب شیالاپو شیا رآا ردقن

 -درب :نایاپب نا وتیمن رشن یدب تلعب اربوخو انتعالب اق ًاعقاو
 تسا یسیون .دقن "راک هب مارتحا هکلب «تسین یسیون ءاشناروظنم
 یب داشزرا و تشیف « امنیس» «تس امنیسا «هرابرد»ملیف لیلحت و ریسفت

 او یدتبم.« دیآیب مهب دی اب هلمج هتورس *دش اب هتشا د.دیاب یگنهرفو
 ....یینوگ هتفشآ زا زیهرپ و یمیت رت و ط ابظنا وقطنم یرک-فطخ «یربخ

 ناشی
 همهزا-مژی زعوتوسک شیپ ودش را نا اکیهممنهر اچ امآ

 هدیسز .لامک هب دقن مامت ایویتمسق ه اگهاگ دتهدب هز اج | مها وخیم

 رد هپاخ یارب دننزیم پاچب رگید تایرشن رد هک ار ملیف کی
 زا من ادیم هکت صخ رنيا :مو رب « شک« امنیس هراتش»دقن تاحفص

 هشيمهدی ابن هک -دقن تاحفصی امن وقن ورهب تشا ددیها وخن غیددنم

 .درک دها وخ کمک ًاماسم-دش اب ام تعاضب یب تاج هتش ون ۰ ه اگنالوج
 یرا وگ رزبناتسود ایتسود رک | اما « منا دیمتی اضرتمالع ارتوکس

 "زگ ادیب .متک تعاطا اق دنهدب یرکذت « دوش نینچ هک دنش ابن لیام
 نایرج نشاوی شاوی) میذش راگهدنام اجنیامهام دوبیق اب یدمع
 ایدوخ بیج زا نتفر هیاماب (دوشیم«یرصب» دزاد نغور هززوک"

 بختنم ییزامنیس یاهریسفت» باتک .(دوش ادیپ رگ |)یهاوخ ریخ رشاخ
 ار اضب یه اک نیمرد تخس نشیاج هک میزا دن آی ۳ «لاس

 ی . تسیل اخ (یسراف "ناب زب)یب امنیس
 هدنسیون هب ؛تبسف هک هیخبلها ناتسودهر اب ود امآ مهزابو

 باسحو دناواذگن اهنت .تس دا رمهک معقوتم «دن را دیتی اتعو تافیلا

 یرگی دیل امتحا یاهب اسحزا دننک [دج "او هی رشن نیا «دقن تاحفص»

 «قوتاپ» هب دننک لدیم ار تلالضنیاو دنشاب هتشاد تشا قکمم هک»
 دن تا یعیبط و یهیدب هک -اهرظن .فال هلتخ از 19 هک ار ه دن ز

 1 امش _ کیتکی مسا مه وخیم تس امیی کییوژرآ

 ریاک نیا زا رم, مزا دنیب ملقا ار یسک ما هکنیازا سا زهامآ , مروایب
 زا, ادج هک تسنیا. ملق نیرا بح اض"دااه لاخرهب دا دیمز اب

 تکلمم نیا , نینامنیسنی رقم یی اجراد.تشیناب ی هدنک ! رب یاهآ؛دتم

 هنصاخ بدنش اب . دوجن.یارب یما رتخاو: انتعالب اق نوبیارت بحاص

 :اهزورت ۱ : ایا ز اسملیف ناوج ناتسودزا يبضعب میغین یه :هک+ نی

 هیحل ,راهظا )ین وی دقتنم 3  دقن ٍِِ رد یصاخ ۰ یاه دنخیمل اب
 مس سیم + اشیا زف یه >> -
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 ! دنک یمذ جاودزا سیوسرد نازورف اب یهاشتلود کمایس

 اهو رهچی وسنآ 0
 قو دوم یزاب لهاج :یعیطم تاهرص:

 دش هشرب رنه مه شوگ و ؟د دا 9 ج 1
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 دصا ری اموت ۳۲۰۰۰۰ م هلاخ "ا.۰!۰۰>ج

 ۱ دش و ر3یه ناموت

 یکیرد «نایاقآ رس یومهاتوک دم» بلطم راشتنا لابندب ۵

 هدیم اف یرصیقدم ارنآ شاهدنسیون هک نا رهت رصعیاههم ان زورزا

 طظف اح | دخ 2 اب هک درب هتفگ دار دیعس دعبو دوب

 یناریایاهملیف ناگشیپ رنهزا یکی«نازرف دیش رف»هتفهنيا «یقیفر
 یتشک» ملیف ردوای هلیس وب ر اب نیلوا هات وک رسیوم دم هک د رک اعدا

 «تسایرصیق هف هاتوک یوم دم تهج نیمهب دش هضرع «حون

 یتشک رسیوم دمنیا «کلب رگیدزیچ هن ویریدقهن یقیفر ظف احا دخ هن

 !!تسا یحون

 ت طباور درومرد ام شیپ هتفهود ربخ راشتنال ابن دب ه

 اهنآ جاودزا نینچمهو «یهاشتلود کمایس»و «نازو رف» هنا

 دش دنلب یئامنیسو یرنه لفاحم رد یدایز یادص ورسی

 ام اب ینفلت «یهاشعل ودتکم ایس»هلجم ر اشتن ازادعب زور دنچ

 یاهفرحزا امو دروم نیا ردوا اب
 هناتسود طباور رکتم « کم ایس هک تسنیادش نامدیاع هچن

 شرادا ورک ف هب یمک ریخا یاهادصورس یلوتسیف نازورف اب دوخ

 .. تکی زاگ ز اس اهراک عون نیاابوا پیت هک تسا هتخاس

 جاودزاسیوسرد نازورف اب یه اشتل و دکم ایس«

 ملیف رد هدشن رضاح «یعیطم کام رصان » میدينش هه

 یزابسک ر رت ان امنیس یماهستک رش یارب دوب رارق هک یاهزات
 رصان 3 ندوب یلهاج رط اخبآ ره اظ رم ا نیا تلع . دیامنتک رش دنک

 « لحم رتنالک » مان اب دوب رارقملیف نیا تساهدوب ملیف نیارد

 ش هتخاس یدنرز یلعدمحم یناد رگ راکب

 یزاب یارب یناوارف ت یپ هکیدوج و اب میدينث ه
 یو دسریم « نیدرف » هب فلتخم ناگ دننک هیهت فرط زا ملیفرد
 لمع نیاتلع ًارهاظ . دویمن اهنآ اب داد را رقذاقعن اهب رضاح

 یرنیاهراک همادا یا رب هک تسا یاهزات تامیمصت رطاخب نیدررف

 -یم راظتنایلو دی امنیم توکس نآ دروم رد داءفو تسا هتف رگ دوخ

 . دهدرا رق دوخ هزاتیاهراک نایرجرد ار تاعوبطم یدوزب دور

 هتفه یناریا یاهمایف ناوج نادرگ راک یبلطم دیس هه

 یواب هک «نسوس»شا هقالع دروم رتخ داب ادصورس یبیلیخ هتشذگ

 یماطم دقع مسا رمرد . دومن جاودزا تسا هدوب سالکمه ل اس دنچ

 رارق یلو دنتشادن روضح نادنم رنهزا کیچیه نسومس هزیشودو

 اهلته زایکی رددام روی رهث مجنپ هک اهنآ جاودزا مسا رمردتسا

 تب افق هتک زق نادنم رتدزایریتک هدع .دوشيمرازگ رب

 کی لیکشت نوی اتک اب درا دمیمصت یرداقجریا میدینش ۵
 تسناوتن ناوغرا هکنآ زا دعب رطاخنیمهب دهدب یئامنیس جوز
 داهنشيپ اب ًاروفدورب ناهفصا هب «قالش» ملیفیه دن زاس پیک اها رمه

 دن درب ناهفصا هب دوخ اب ارنویاتک ملیف نیا ناگدنزاس یرداق

 ردتک رش اب یرداق هلیسوب راب نیلوا نویاتک هک دفادب تسی دب

 ملیف کنیاو .درک ز اغآ امتس رد او شراک « تویگنع رات»ملیف

 . تسا شی امنیهدامآ اهنآزا « شطع»

 زا درا دمیمصت شوگ وگ ردپ «

 یاهلاسهد هچب رسپو درادمان «مانهب"هک دوخ دنزرف نیرتکچوک

 ل وغشم تخس نونکامه تهج نیمهب . دزاسب یاهزات دنم رنه تسا

 شوگ وگ تیلوفط نامز دنن اهات تسواب تابورکآو زاوآ میلعت

 هک« ولوچ وک نایوجگنج» مایف مانهبزا - درب هرهب زینوا زا
 . تسا هیهت تسد رد دنکیم یزابارنآ یلصا شقن

 لهچ «غالک کي» ملیف مامتا زادعب ناورش ریما میدینش ۵
 ملیف نتخاس ددصرد کنیا هلیمجو ردص ماحرا تک رش اب « غالک

 تسا سک ررت أثت امنیسیم اهس تک رش یارب ودنآ تک رش اب یاهزات
 «باب را می رک دمحم» تیاضر ات تسا شالت رد اهزو رنی | تهج نیمهب

 . دیامن بلج مایف نیارد هلیمج تک رشیا رب ار

 نابایخ رد هکار یاهناخ دراد رظن رد هلیمج میدينش ۵

 دصکییاهطیلب اب هتشاد تنوکسنآرد لبق یدنچ اتو درادرسمار

 ناموترا زهه اجنپوتسیود هناخ نیا . دراذگب یشک «ع رق هب ین اموت

 هک تسا هلیمج رهوش بای را می رک دیحم» زا راک نیا رگفوذادیشزرا
 هزادنا هب الوا دنزيم ناشنودریت کیاب قیقد باسح کیاب هتبلا

 تخبشوخ تسا نکمم هک) ار یمدآ ًایناث دشورفیم طیلب هناخ تمیق

 . وگاعد ودیامنیم تخبشوخ ( دش ابن مه
 درا د میمصت زین ین ا ریا ی اهملیف یسکس هر اتس «یلیل»میدینش_ه

 ناگ دننک هیهت عمج هب کنیا فلتخم یاهملیف یهیلک رد حک نق زا دهت

 . دی امن هیهت یزاسملیف تامس قم زا یکی یراکمهاب اریملیف و ددن ویپ هب
 یلو تساهدیس رف ام تسدب یعالطا نآ ناگدنزاسو ملیف مانزا زونه

 » دوخ ارنآ یلصا شقن ًاملسم
 یس) کس

 ًاملسم و درک دهاوخ یزاب « یلیل

 ۳ ۵ هحفص هتفب ۱! هشیمه زا رت
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